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„Proletariërs aller landen, verenigt U!"
Slechts weinige stemmen antwoordden,
toen wij deze woorden de wereld in riepen,
nu voor 42 jaren, aan de vooravond van
de eerste Parijse revolutie, waarin het proletariaat met eigen eisen te voorschijn trad.
Maar op de 28ste September 1864 verenigden zich proletariërs der meeste WestEuropese landen tot de Internationale
Arbeiders Associatie, roemvoller nagedachtenis".
Londen l Mei 1890
Friedrich Engels

QRGAAN VAN HET NAT. ARBEIDSSECRETARIAAT

(Inleiding Comni. Manifest.)
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Viert
jullie Meidag
l a/5 Socialist
IN NAAM VAN ONS VERLEDEN.
Het 47ste jaar van het bestaan van het
N.A.S. volmakende, viert ook onze organisatie de Meidag van 1940 als de eerste
Meidag van de tweede grote imperialistische oorlog.
Door de jaren heen zijn wij numeriek
klein gebleven. Als oudste vakcentrale in
dit land was onze oprichting het gevolg
van socialistische propaganda en. agitatie,
die sedert de tachtiger jaren van de vorige
eeuw ononderbroken gevoerd zijn. Een besluit van de pas opgerichte Tweede Internationale had ook voor Holland als resultaat, dat een nationale (landelijke) samenvatting van de bestaande vakbeweging werd
doorgezet. De naam van onze beweging
kan vooral in onze tijd nauwelijks begrepen worden, als men de geschiedenis niet
kent van het ontstaan van het N.A.S. Wij
werden als „Nationaal Arbeids Secretariaat"
de landelijke formatie, die door de Tweede
Internationale voor verschillende landen
gewenst .werd.
Men kan -wandaag van ons zeggen, dat
wij klein zijn, dat wij arm zijn in vergelijking tot de grote organisaties der erkende
vakbeweging. Maar men kan niet van ons
zeggen, dat wij door de jaren heen ons
oorspronkelijk karakter hebben prijsgegeven. De strijd in de bedrijven en de strijd,
die in de latere jaren meer op de voorgrond kwam voor en van de werklozen,
is altijd door ons als een bestanddeel gezien
van de strijd voor het Socialistische Doel,
waarover in de statuten van onze beweging
werd gesproken. Wij deden ons niet als
„neutraal" voor; als in die statuten is
vastgelegd, dat leden van de N.A.S.-oxganisaties arbeiders kunnen zijn, ongeacht
hun godsdienstige en politieke overtuiging,
zijn wij nooit op ledenvangst uitgeweest
met het masker van de neutraliteit.
Al geldt voor een organisatie, wat ook
voor de individuen geldt, dat zij ouder
wordende aan slijtage blootstaat, de geschiedenis van onze beweging bewijst, dat
wij door de jaren heen ons niet bogen
voor het schijnsucces, dat gekocht kan
worden door het loslaten van het socialistische beginsel.
In het leven van het N.A.S. heeft de
Meiviering bijzondere betekenis gehad en
onderdelen van onze beweging hebben er
naar gestreefd die Meiviering door neerlegging van de arbeid bijzondere wijding te
geven, lang nadat de bloeiende grote organisaties met die praktijk gebroken hadden. Op het houden van middagvergaderingen en bijeenkomsten werd prijsgesteld,
daar waar de N.A.S.-beweging over een
zekere invloed beschikte. Aan de datum
werd prompt vastgehouden om de opzet
van de Meiviering tot zijn recht te laten
komen.
Zo zeggen wij, dat op het stuk van Meiviering tradities bestaan in onze beweging,
die tot haar recht moeten komen. Zolang
het werk van onze beweging de eigen aard
van het N.A.S. als revolutionnaire partij
doet uitkomen, zolang is er geen twijfel
aan het recht van ons bestaan. Hieruit
vloeit voort, dat ook in het heden gepoogd
moet worden om zoveel mogelijk van de
Meiviering terecht te brengen. Er bestaat
daartoe bijzondere aanleiding, omdat de
gebreken der kapitalistische maatschappij
nooit zo sterk spreken als in een tijd van
algemene verwoesting, die door de oorlog
wordt gebracht.

DE MEIDAG VAN 1940.

Britse wereldrijk te denken om de juistheid van deze uitspraak te begrijpen. De
in September 1939 reeds twee jaar lang
woedende oorlog tussen Japan en China
heeft mede bewerkt, dat wij nu reeds
zonder overdrijving kunnen zeggen, dat
het overgrote deel van "de mensheid direct
in de greep van de wereldoorlog is geraakt.
Tussentijds streden honderdtachtig millioen
Russen tegen vier millioen Finnen. Dat
conflict is in Maart geëindigd met een
vrede, waarbij Finland gedwongen werd de
eisen van Rusland in te willigen. Nog geen
maand later werd Denemarken onder de
voet gelopen door Duitsland en werd een
nieuw oorlogsfront tegen Noorwegen tot
stand gebracht. De Engelsen en Fransen,
die zich niet op directe wijze met de
strijd tussen Finland en Moskou bemoeid
hebben, zijn onmiddellijk aan de kant van
het aangevallen Noorwegen gaan staan.
Kort vóór de Meidag heeft het lot van
Noorwegen ons doen zien, dat de oorlog
steeds nieuwe landen binnendringt, zodat
handhaving van de neutraliteit voor de
buiten de oorlog staande staten een kwestie
van tijd is.

Acht maanden land woedt de tweede
imperialistische oorlog. Van het ogenblik
af, dat Frankrijk en Engeland besloten om
Polen bij te staan, is een groot deel van
de mensheid bij de oorlog betrokken. Men
behoeft slechts aan de omvang van het

De verschrikking van de tweede grote
oorlog is 'een feit geworden, terwijl de internationale arbeidersbeweging, vijftig jaren na het besluit, dat l Mei maakte tot de
dag van wereldverbroedering der arbeidersklasse, voor de tweede keer de kracht

miste om de uitbarsting van de ramp te
verhinderen.
Slechter nog dan •vyf-en-twintig jaar geleden, is de positie van de anternationale
arbeidersbeweging geworden.
In verschillende Europese landen is
zij door het geweld van de bezittende
klasse vernietigd. De Russische arbeidersbeweging, die in 1917 de leiding nam van
nieuw verzet der arbeidersklasse tegen de
kapitalistische wereld, werd door de bureaufcraten, die alle macht tot zich getrokken
hebben, tot krachteloosheid gedoemd en
van haar innerlijke leven beroofd. Het is
aan iedereen bekend, dat in het nieuwe
Rusland meer vurige en overtuigde strijders voor het socialisme als slachtoffers
van het machtsmisbruik der regeerders gevallen zijn dan in de landen, die een fascistische diktatuur leerden kennen.
Vóór dat deze oorlog uitbrak was er
zekerheid, dat zo min de sociaal-demokratie als de Stalinistische beweging front zou
maken tegen de imperialistische oorlog.
De overblijfselen van de Tweede Internationale werden zonder moeite tot hulptroepen gemaakt van het Engels-Franse
imperialisme, terwijl de partijen der Derde
Internationale door haar Moskousen chef
gedoemd werden om de kombinatie StalinHitler te ondersteunen.
Een vergelijking van de positie der internationale arbeidersbeweging op l Mei 1940

met die van l Mei 1915 valt sterk in het
nadeel van de tegenwoordige beweging uit.
De opeenvolgende nederkgen, die sedert de
eerste wereldoorlog geboekt moesten worden, hebben ook nog in deze zin verzwakking bewerkt, dat vele ouderen tot
onverschilligheid en onderworpenheid zijn
vervallen, terwijl de aantrekkingskracht
van de arbeidersbeweging op de jongere
generatie grote schade heeft geleden.
In die omstandigheden kan ook in de
tiemokratische landen van West-Europa
worden geconstateerd, dat op grond van
de oorlogssituatie althans voor revolutionnaire stromingen in de arbeidersbeweging
de normale viering van de Meidag onmogelijk is gemaakt. Het Centrale Gezag
heeft bijzondere bevoegdheden verkregen
en gebruikt die bevoegdheden om linkse
stromingen te beroven van haar normale
rechten en mogelijkheden.

TEGEN DE STROOM.
In de diktatuurlanden zal de Meidag
gevierd worden, waar het fascisme er toe
overging om die dag voor zijn doeleinden
te gebruiken. In grote bijeenkomsten zal
over socialisme, het „waarachtige socialisme" gesproken worden. In die zelfde
landen worden in concentratiekampen en
gevangenissen de dapperste vertegenwoordigers van de socialistische gedachte vastgehouden.
(Slot pag. 2.)

En de Sowjet-Unie? Het C.P.N.-manifest
zegt er van:

WEER OORLOGSIHEL
(D.). Opnieuw staat de Meidag in het
teken van de oorlog. En hoe ver staat deze
Meidag af van een verbroederingsfeest d,er
arbeiders. Met de mond zal nog wel over
verbroedering gesproken worden. Zo goed
als christenen verkondigen, dat alle mensenkinderen van één Vader zijn en toch
dapper medehelpen aan de zelfvernietiging
dezer kinderen, zo goed zullen „socialisten op de Meidag spreken over broederschap van alle proletaren. Tezelfdertijd
zullen zij niet schromen om de Meidag
te misbruiken tot versterking van de
dienstbaarheid der arbeiders aan het nationale kapitaal, waaraan zij zelf verknocht
zijn.
Er zijn ook nog socialisten van een
„betere" soort. Zij noemen zich kommumV
ten. Zij zeggen te strijden onder de banier
van Karl Marx, Engels, Lenin en Stalin.
Alsof het mogelijk zou zijn om onder de
banier dezer vier mannen te werken. Alsof de laatste niet de banier der eerste
drie verloochend en verraden had. Omdat
deze zich noemende „kommunisten" de
banier volgen van den laatste, daarom mogen zij niet anders genoemd worden dan
Stalinisten. Zij danken hun God, Stalin,
dat zij niet zijn als die snode sociaaldemokraten.
Hun God is een God van de Vrede. De
oorlogsstokers in de wereld zijn alleen de
kapitalisten van Engeland en Frankrijk.
Het manifest van de C.P.N, zegt:
„Denemarken en Noorwegen rijn in de
oorlog betrokken. Zij kwamen in de oorlog als gevolg van de directe schending
van de Noorse neutraliteit-door de Engels—Franse oorlogvoerders en. de daarop gevolgde opmars der Duitse troepen."
Dezelfde bewering wordt even later nog
weer eens herhaald. Engeland—Frankrijk
hebben het Noorden van Europa, ..in die
oorlog betrokken. Het is de les hun door
Stalin voorgezegd. Nu denken wij er zeker niet aan om ook maar één woord ten
gunste van Engeland—Frankrijk te willen
zeggen. Wij twijfelen geen moment aan
hun schuld. Maar hoe machtig ook de
genoot, het Duitse Nazi-regiem, van God
Stalin moge zijn, er zal toch wel geen
sterveling ter wereld zijn, die ook , maar
een moment gelooft, dat Duitsland in-istaat
geweest zou zijn om de actie tegen Denemarken—Noorwegen te beginnen en met
zo grote snelheid door te zetten, als het
begin nog gemaakt moest worden na de
mijnenleggerij der anderen? Onomstotelijk
staat vast, dat Duitsland deze actie reeds
lang en grondig had voorbereid, al ontkent Stalin dit ook duizendmaal.

„De Sowjet-Unie levert het bewijs, daf alleen
de macht der arbeiders en boeren het land
buiten de imperialistische oorlog kan houden!
De Sowjet-Unie bewijst, dat alleen een
land neutraal "kan zijn, wanneer het eigen
kapitalisme en imperialisme is vernietigd
en een socialistische orde is gevestigd.
De Sowjet-Unie heeft bewezen door het
vernietigen van de aanvalsstellingen van haar
vijanden in Finland door de kracht van het
Rode Leger, dat alleen zulk een land in
staat is het volk duurzaam te beveiligen en
een vreedzaam leven te garanderen!
De Sowjet-Unie voert een vredespolitiek,
gericht op de beperking van de oorlog en de
verhindering van zijn uitbreiding tot meerdere landen.
De Sowjet-Unie is de voorhoede van de
naar vrede strevende volkeren in de gehele
wereld."

Zoveel zinnen, zoveel leugens. Rusland
buiten de oorlog? En Polen? En Finland?
Hoeveel duizenden Russische proleten rusten voor eeuwig in de Finse sneeuw? En
vredespolitiek? De oorlog is beJonnen op
het moment, dat Stalin het beruchte bondgenootschap met Hitler sloot en. daardoor
aan Duitsland de oorlogvoering mogelijk
maakte. En de voorhoede ? Och arme! Eerst
heeft men de arbeiders diets gemaakt, dat
de fascistische staten de aggressors waren.
Die bedreigden de wereld met oorlog. De
demokratische staten waren toen zo vredelievend. Met de Daladiers sloot men volksfronten. Dat is alles voorbij, nu zijn de
z.g.n. demokratische staten de oprlogsstokers en Hitler is evenals Stalin een .God
van de Vrede.
Laten wij oppassen. Wij moeten eerlijk
blijven. In de eigen rijken hebben inderdaad beiden de vrede gebracht. De grootste
vredestichter is in dit verband zonder twij-~
fel Stalin. Heeft hij niet zo ongeveer de
gehele oude garde van Bolsejwistèn uitgeroeid ?
Inderdaad, vrede! Waar alles gemuilkord is, daar heerst vrede! De vrede van
het graf!
Onze C.P..N blaast nu hoog van de
toren.
Lenin heeft ter gelegenheid van het internationale vredescongres in Den Haag,
in 1922 zijn bittere hoon uitgestort over
de schreeuwers, die zeiden door de algemene staking de oorlog te willen verhinderen. Hoe zou hij. thans, als hij nog leef de,
deze politieke charlatans met zijn spot en
hoon verpletteren.
Oorlogs-Mei. Een arbeidersbeweging zonder ziel, zonder karakter. In 1890 kon Engels met trots zeggen: Stond Marx nog
maar naast mij om deze internationale
wapenschouw te aanschouwen! 50 jaar later zijn het slechts kleine groeperingen,
die de oude vaan heffen. Zij weten, dat
de aarde toch draait.
Het Socialisme komt, ondanks allen en
alles!

VERVOLG ACTIES EN LOONBEWEGINGEN
STAKING VALTHERMOND.

het doen, hetgeen onder leiding van twee
samenwerkende organisaties mogelijk is.
Op het ogenblik, dat wij dit schrijven,
weten wij nog niet, welk antwoord de
N.A.S.-federatie van de moderne bond
heeft ontvangen. Intussen, de veenarbeiders
moeten van arbitrage niets hebben; zij wilden de staking ter doorvoering van hun.
/looneis.

In Valtermond wordt reeds gedurende
twee weken gestaakt. Ruim 300 arbeiders
zijn bij deze staking betrokken. Zoals men
weet worden de arbeidsvoorwaarden in het
veenbedrijf te Valtermond afzonderlijk geregeld. De betrokken arbeiders- vallen dus
niet onder de algemene overeenkomst voor
Drente en Overijsel. De stakers zijn van
plan om pal te blijven staan tot hun looneis van 20% loonsverhoging is ingewilligd.
•

HET ALGEMENE CONFLICT.
Zoals in het vorige nummer van „De
Arbeid" is medegedeeld, wist de rijksbemiddelaar, na.met de partijen geconfereerd
-"Se hebben, geen andere uitweg, dan het
geschil te doen beslechten door arbitrage.
De christelijke, RvK- en neutrale bonden
van land- en veenarbeiders hebben dit
voorstel van den rijksbemiddelaar aanvaard.
De N.A.S.-federatie en de moderne bond
niet.
De vraag was nu, w e l k e houding moest
worden ingenomen tegenover de leden van
de bonden, die de arbitrage hebben aanvaard en de ongeorganiseerden, die naast
leden van de moderne bond en de N.A.S.
federatie aan de staking zouden deelnemen.
Het bestuur der N.A.S.-federatie heeft
ïn deze aan het Ibestuur van de moderne
bond voorgesteld:
„1. Zoals vanzelf spreekt garanderen wij
aan onze leden de reglementaire uitkering,
zoals onze reglementen die bepalen. Wat de
anders- en ongeorganiseerden betreft, organiseren wij een gemeenschappelijke steunbeweging, uit welker opbrengst de uitkeringen aan deze arbeiders worden gedaan.
2. De grootte van het bedrag, dat aan die
stakers wordt uitgekeerd, kan nog nader
bepaald •worden.
3. De eerste week zal de uitkering gedaan
worden, nadat elk van de organisaties een
bedrag stort, berekend naar het aantal stakers, dat beide organisaties in het conflict
betrokken hebben."

Wij menen, dat hierdoor een grondslag is
aangegeven, waardoor het mogelijk is de
staking in te zetten onder leiding van de
moderne bond en de N.A.S.-federatie. In
dit geval behoeft de staking in het veenbedrijf geen nadeel te ondervinden van
de omstandigheid, dat de besturen der
christelijke, R.K. en neutrale bonden niet
aan de staking zouden wensen deel te nemen. De hoofdzaak is, dat de veenarbeiders

STAKING KOUSENFABRIEK N.V.
HIN GING NIET DOOR.
Bemoeiing van den rijksbemiddelaar met
het conflict tussen de moderne en R.K.
textielarbeiders bonden en de directie der
kousenfabriek N. V. Hin te Haarlem
heeft, er toe geleid,, dat de. dreigende
staking niet door ging. Niet op alle punten '
werd overeenstemming bereikt, doch, zoals het vakblad van de moderne textielarbeidersbond mededeelt, heeft het personeel de volgende punten, waaromtrent
overeenstemming werd bereikt, aanvaard:
„1. Een door de organisaties uit het personeel aangewezen commissie zal het boeteen premiesysteem met de directie bespreken
met de bedoeling hiervoor een goede oplossing te bereiken;
2. een regeling van de doorbetaling van
alle algemeen erkende christelijke feestdagen
die voor het gehele personeel zal gelden;
5. de premie boven de tarieven zal worden afgeschaft en het premiebedrag worcï't
in de tarieven opgenoimen, op enkele ondergeschikte artikelen is een kleine verhoging
bereikt;
4. dat de besturen een ontwerpregeling voor
(minimumlonen naar leeftijd zullen samenstellen, waarbij de directie zich tot overleg
bereid verklaarde."

CONFLICT V. D. BERGH's KON.
TAPIJTENFABRIEKEN TE OSS.
Het schijnt, dat ook hier door bemiddeling van den rijksbemiddelaar een dreigende staking wordt voorkomen. Zoals wij
reeds mededeelden, ging het tegen loonsverlaging (verlaging der tarieven) die de
directie had aangekondigd. De R.K. Textielarbeidersbond had daartegen een staking
aangekondigd.
Het kwam echter op 18 April tot een
conferentie onder leiding met den rijksbemiddelaar. In de pers werd daarvan gezegd: „De besprekingen hadden een aangenaam verloop en zullen de volgende week
worden voortgezet".

Afgedankte Democratie
Staat van beleg ingevoerd
EN WAT DAT BETEKENT.
(B.) Bij Koninklijk Besluit van 19 April
j.l. is het gehele grondgebied des rijks in
staat van beleg verklaard. Voor dien was
reeds voor verschillende delen van het land
deze maatregel afgekondigd, terwijl voor
andere delen de staat van oorlog gold,
welke laatste maatregel gedeeltelijk de uitoefening van het gezag met betrekking
tot de openbare orde in handen van de
burgerlijke autoriteiten laat.
De staat van beleg heeft een veel verder strekkende betekenis. Op grond van
de Wet op de staat van oorlog en beleg
van 1899 zijn de burgerlijke besturen en
hun ambtenaren verplicht te gehoorzamen
aan de bevelen van het militaire gezag onder controle van de regering.
Het toezicht op vreemdelingen, maar
ook op landgenoten, kan verscherpt
worden.
Het militaire gezag heeft de bevoegdheid
tot het toelaten en het verlaten van het
land te regelen overeenkomstig de eisen
van algemene veiligheid. Vreemdelingen en
landgenoten kunnen aan een extra-controle worden onderworpen en de mogelijkheid bestaat tot internering van diegenen, wier aanwezigheid voor de rust en
de veiligheid gevaarlijk wordt geacht. Dat
kan ook geschieden, zelfs al heeft de betrokkene zich niet schuldig gemaakt aan
enige door het W. v. S. strafbaar gestelde
handeling.
Het militaire gezag is verder bevoegd alle
openbare bijeenkomsten of demonstraties
te verbieden (behalve wettelijk geoorloofde
openbare godsdienstoefeningen); voor het
houden van bijeenkomsten is een vergunning nodig van het militaire gezag, dat op
de toegestane bijeenkomsten toezicht
houdt.
De staat van beleg maakt, hef; mogelijk
om zonder veel omslag huiszoekingen te
verrichten, terwijl censuur kan worden
uitgeoefend op het post-, telegraaf- en telefoonverkeer.
Het militaire gezag is bevoegd schouwburgen, sociëteiten, koffiehuizen, tapperijen en andere lokalen, bestemd tot gezellig
verkeer, te sluiten. Fabrieken en werkplaatsen vallen eveneens onder deze bepaling. Elke vergadering, bij-eenkomst of optocht moet op last van de militaire autoriteiten uiteen gaan.
Voorts kan gelast worden de inlevering
van wapens en munitie en tenslotte kan
bet drukken of verspreiden vaii geschriften verboden of beperkt worden.
Tot zover de mogelijkheden, die door
de staat van beleg worden in uitzicht gesteld en waardoor geheel nieuwe verhoudingen worden geschapen. Wel heeft de
minister-president in zijn radio-rede op 19
April j.l. verklaard, dat de bevolking in het
algemeen weinig van de staat van beleg
zal bemerken, maar dat neemt niet weg,
dat de bewegingsvrijheid in dit land ten
zeerste aan banden wordt gelegd, waardoor
met name de arbeidersbeweging, die konsekwent de strijd tegen het kapitalisme
voert, de nadelen zal ondervinden.
Degenen, dio ons vertellen, dat met de
afkondiging van de staat van beleg direct
niet zoveel zal veranderen, zullen moeten
bedenken, dat de bewegingsvrijheid in de
laatste jaren toch al ten zeerste was beperkt. In de hoofdstad van het land b.v.
werden sedert het uitbreken van de oor-

Viert jullie Meidag,
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De Meidag van de fascisten zal vooral
baar worden gemaakt aan het "opzwepen
in de oorlogstijd in de eerste plaats dienstvan nationale gevoelens.
Grover schennis van de Meigedachte
is niet denkbaar.
In Rusland zullen tienduizenden, in de
grote centra honderdduizenden, arbeiders
en boeren op Meibijeenkomsten komen,
waar de zegeningen zullen worden besproken van de opbouw van het Russische
socialisme. In onherbergzame oorden kan
men daar verbannenen en gevangenen vinden,
wier enige misdrijf daaruit bestond,
dat zij weigerden om de inrichting van het
tegenwoordige Rusland te beschouwen als
de verwezenlijking van de socialistische
gedachte.
Ook in Rusland kan in die omstandigheden van geen revolutionnaire Meiviering
sprake zijn. De redevoeringen der sprekers
zullen gekenmerkt worden door slaafse
onderworpenheid aan Stalin en zijn medewerkers, verder zullen schaamteloos het
Russische nationalisme en zijn zegepraal
worden geprezen. Geen van de sprekers
zal verzuimen in zijn redevoering te getuigen van de „heldenmoed" van het Rode
Leger, dat, ondanks zijn kolossale overmacht, drie maanden nodig had, om Finland te dwingen de eisen van de nationaalbolsjewistische Russische leiders te slikken.
De geweldmethoden, die in Rusland toepassing vinden, houden de ontwikkeling
van het denken der Russische massa tegen.
Ook om die reden zal er van een echte
viering van de grootste proletarische feest-

log in Europa geen openbare vergaderingen, uitgaande van de links-georiënteerde
delen der arbeidersbeweging, toegestaan.
Het is reeds vele jaren geleden, dat in dit
land vergunning gegeven werd tot het
houden van straatdemonstraties. Aan het
overheids- en defensiepersoneel is het lidmaatschap verboden van politieke partijen,
vakorganisaties, enz., die niet tot de regeringsgetrouwen behoren. Spreken in vergaderingen en schrijven in kranten en tijdschriften zijn aan «verscherpte bepalingen
gebonden, waardoor propagandisten met de
justitie in aanraking komen voor uitlatingen, die men vroeger vrij-uit kon zeggen
of schrijven.
Kortom, deze en andere hier niet genoemde beperkingen hebben in dit land het
recht van vereniging en vargadering, zomede de vrijheid van drukpers en het gesproken woord, reeds lang tot een aanfluiting gemaakt. In dit opzicht is de toestand
geheel anders dan ten tijde van de wereldoorlog 1914—1918. Ook toen was dit land
gemobiliseerd en gedeeltelijk in staat van
beleg verklaard, maar het recht van vereniging en vergadering werd geëerbiedigd,
de vrijheid van het woord en van de drukpers werd niet beknopt, al was men in
die streken van het land, waar de staat van
beleg was afgekondigd, aan zekere beperkingen gebonden.
Nu was de bewegingsvrijheid, reeds vóór
de staat van beleg op 19 April 1940. werd
afgekondigd, ten zeerste aan banden gelegd en alsof dat nog niet erg genoeg is,
zal 'in het vervolg de openbare orde geregeld worden door het militair gezag.
Wel opmerkelijk, dat het juist de „liberale"
pers is, die deze maatregel van vrijheldsbeknotting toejuicht. Zo bijvoorbeeld is
het de redactie van „De Nw. Rott. Crt.",
die voor de kapitalistische ondernemers de
volle vrijheid opeist, die de maatregelen
van de regering in deze prijst, omdat zij
gericht zijn o.a. tegen die richtingen in1
de arbeidersbeweging, die menen tegen elke
imperialistische oorlog stelling te moeten
nemen. Terwijl de hier genoemde krant
meent, dat „opheffing van de vrijheid van
drukpers in deze uitzonderlijke tijden onvermijdelijk (is) geworden", verklaart zij
tevens: „De bonafide bladen -- de overgrote meerderheid dus — heeft niets te
vrezen".
In dezelfde geest schrijft het dagblad van
de S.D.A.P. in dit land, „Het Volk". De
redactie van dit „socialistische" blad schrijft
naar aanleiding van de staat van beleg o-.m.
„Het overgrote, goedwillende deel der burgerij behoeft zich in elk geval niet bezorgd te maken. Maar de regering heeft nu
de mogelijkheid geschapen, om elk moment,
dat zulks wenselijk blijkt, de kwaadwillige
elementen te treffen".
De toestand, die thans in het leven is
geroepen, is naar onze mening deze: al
degenen, die het regeringsbeleid door dik
en dun blijven steunen onder de leuze:
„bescherming van de volksgemeenschap",
daarvoor blijft de vrijheid van vereniging,
vergadering, drukpers, enz. gehandhaafd.
Doch aan banden gelegd worden die delen
der „volksgemeenschap", die menen tegen
het regeringsbeleid en het de belangen der
mensheid schadende kapitalisme in verzet
te moeten komen. Met recht heeft dat
niets te maken. Alleen macht is de beslissende factor en als realisten hebben wij te
erkennen, dat thans de macht in handen
is van hen, die de staat van beleg1 afkondigen en doen uitvoeren.
dag in het land van Stalin geen sprake zijn.
De partijen buiten Rusland, die Stalin als
©en geschenk van de hemel vereren, zullen
in haar Meilectuur op dezelfde wijze tot
schending van de Meigedachte komen als
dat in Rusland zelf geschiedt.
Er wordt nu veel gevraagd van overtuigden in de arbeiderswereld. Veel van
hun moed en standvastigheid. Na het verloop van vijftig jaren sedert tot de viering
van de Meidag besloten werd, moeten
thans de arbeiders, die voor het socialisme
opkomen, wel tot in diepste wezen overtuigd zijn van de overwinning der socialistische gedachte, om op de komende Meidag
in de geest verenigd en internationaal, die
dag te blijven zien als de manifestatie van
de komende zegepraal van het wereldsocialisme.
Als de tegenwoordige verhoudingen het
normale samenzijn van socialistische arbeiders onmogelijk maken, dan gaat het er
in de eerste plaats om, dat die arbeiders
zich in geen geval aan het reformisme
overgeven, dat thans zijn volle vrijheid
behoudt om in de geest van de heersende klasse de innerlijke waarden van het
socialisme te vervalsen. Met die innerlijke
kracht, die alleen een levende overtuiging
geven kan, zullen de socialistische arbeiders, ondanks alle weerstand, die zich laat
gelden, voor zichzelf die Meidag gebruiken, om zich rekenschap te geven van de
noodzakelijkheid van hun trouw aan de
goede zaak, het socialistische beginsel. De
arbeiders in de N.A.S.-organisaties zullen
zich stuk voor stuk hebben af te vragen,
of zij als waardige soldaten in het N.A.S.gelid ook in de tegenwoordige omstandigheden bereid zijn TEGEN DE STROOM
OP TE ROEIEN.

DE VEENARBEIDERS,
DE ORGANISATIES EN DE STAKING

ben de Hollandse huurlingen van Stalra
de laffe moed deze karakterloze houding
voor te stellen als een „bijeenhouden van
de arbeidersbeweging" en de verdediging
van de arbeidersbelangen.

de strijd der veenarbeiders niet afmaken
met enkele eenvoudige formules. Gebeurt
dat toch, dan wordt dit conflict met middelen tot een oplossing gebracht, die zeker
niet met dat principe in overeenstemming
zijn. In harde en moeilijke tijden bestaat
de grote kans, dat men al te gauw rechtvaardiging vindt in formules, die de instemming hebben van de bezittende klasse.
Land- en veenarbeiders zijn in vele opzichten stiefkinderen van de kapitalistische orde. Hun lonen staan op laag peil.
Herhaaldelijk is van vele kanten dit bekende feit naar voren gebracht. Al kan
men in Den Haag menen, dat men door
de gevoerde politiek plotselinge scherpe
stijgingen in de prijzen voorkomt, met de
lonen van vele land- en veenarbeiders staat
het zo, dat zeker: in dat bedrijf reedsi lang
minimumlonen bij de wet vastgesteld
moesten zijn.
Jarenlang hebben wij er mee te maken,
dat de overheid zich meer direct bemoeit
met de landbouw dan met bedrijven van
industrie en handel. Ingewikkelde regelingen zijn doorgevoerd om de bedrijven te
beschermen tegen de kwade gevolgen van
vernielende krachten. Dit werk is half
afgedaan. Een wet tot vaststelling van
minimumlonen voor de landbouw enz. ontbreekt tot op vandaag de dag nog.
Geringe prijsstijgingen brengen in de gezinnen van land- en veenarte'dcrs de grootste moeilijkheden. Het is de sociale nood,
die de verbittering groter maakte, naarmate
voorziening langer uitbleef.
Wij kunnen met dit artikel niet wachten op het bekend worden van nadere
bijzonderheden betreffende het conflict, de
aantallen bij de strijd betrokken arbeiders
in de verschillende plaatsen, de regeling
van stakerssteun, die door de bonden toegepast zal worden. Over de rechtvaardigheid van de gestelde looneis valt niet te
twisten. Twintig procent betekent per
hoofd nog maar een minimaal bedrag, omdat de lonen zo laag zijn.
Men zal de werkgevers aan het verstand
moeten brengen, dat zij over de brug moeten komen. Voor zover Den Haag zich met
de strijd bemoeit, zal over dwang op de
werkgevers moeten worden nagedacht. Als
een sociaal-demokraat Sociale Zaken beheert, dan zal zelfs wanneer een of
meer van zijn collega's zich met de strijd
der veenarbeiders bezighoudt(en), zeker
van hem geëist moeten worden, dat hij de
positie van de betrokken arbeiders op de
juiste wijze belicht en dat hij met klemmende argumenten voor een redelijke oplossing ijvert.
Het gaat niet om raddraaiers, het gaat
niet om invloeden van buiten af, het gaat
niet om politieke doeleinden, die door de
veenarbeiders worden nagejaagd. Het gaat
om grimmige vastberadenheid, die de kameraden tot de strijd deed besluiten, omdat
zij het tegenover hun gezinnen niet langer
verantwoord hebben geacht, tot in den
treure het slachtoffer te blijven van eindeloze onderhandelingen, zonder vooruitzicht
van redelijke verhoging hunner lonen.

Alle publicaties van de partijen van de
Derde Internationale geven blijk van voorkeur voor het Duitse imperialisme.

De beweging, die zich in Drente en
Overijsel heeft ontwikkeld, is zeker belangrijk genoeg om daaraan in dit nummer
van ons blad aandacht te schenken. Wij
hebben geen gedetailleerde informaties; behalve berichten in de pers zijn er enkele
brieven en mondelinge inlichtingen, die
ons duidelijk zeggen, dat grote verbittering
in de veenstreek moet hebben bestaan om
het mogelijk te maken, dat na het vastlopen van de bemoeiingen van den rijksbemiddelaar, die op de weg van arbitrage
wilde gaan, honderden veenarbeiders de
strijd hebben opgenomen, zodat men in
verschillende kranten gewag ziet maken
van een „wilde staking".
Lokale beslissingen zijn gevallen om de
strijd op te nemen. Uit geen enkel bericht komt vast te staan, dat de landelijke
besturen van twee bonden centraal tot de
strijd hebben opgeroepen. In zoverre kunnen de burgerlijke bladen over een „wilde
staking" spreken. Maar ook alleen in zoverre. In de kwestie van de arbitrage gingen de confessionele bonden op de lijn
van aanvaarding; de vertegenwoordiger van
de moderne bond verbrak het eenheidsfront der erkende vakbeweging en hield
rekening met de stemming onder de veenarbeiders. Alleen ten opzichte van het
uitbreken van de strijd kan gezegd worden,
dat de in staking gaande arbeiders
tot zelfstandig handelen kwamen. Zij gingen er daarbij zeker van uit, dat zowelj de
moderne bond als de N.A.S.-federatie van
Landarbeiders hun leden zouden steunen.
Die overtuiging heeft bij deze georganiseerden bestaan en zij zullen daarnaast de
verwachting gekoesterd hebben, dat men
ook anders-georganiseerden en ongeorganiseerden niet in de steek zou laten.
Stakingen zijn in Nederland zo zeldzaam
geworden, dat het conflict in het veen wel
.de aandacht moet trekken. Uit de bijzondere tijdsomstandigheden vloeit voort, dat
aan de uitgebroken strijd méér aandacht
geschonken zal worden, dan normaal het
geval is. Het veengebied ligt dicht bij de
grens. Wij zijn zo ver, dat in het gehele
land de staat van beleg is ingevoerd. Die
omstandigheid brengt ons tot de konklusie,
dat de veenarbeiders hun zaak heel sterk
als een rechtvaardige zaak gezien moeten hebben, wanneer zij ondanks de verhoudingen tot de staking besloten. Het
is wel zerker, dat men ook nu in vele
kringen liever zal spreken over: het
maakwerk van enkele raddraaiers" dan
over de sociale factoren, die zo begrijpelijk maken, dat juist de veenarbeiders met
kracht aansturen op de verwezenlijking
van hun looneis: t w i n t i g p r o c e n t .
Het is een cijfer, dat niet past voor hen,
die ijskoud hebben uitgerekend, dat onvermijdelijk loonsverhogingen achter moeten blijven bij de prijsverhogingen. Tot in
christelijke kringen toe werd die stelregel
verdedigd, die beter past bij de levenshouding van Kaïn dan bij die van Abel.
Allen, die voor de praktijk van hun leven
toch wel enige waarde willen toekennen
aan het begrip, dat de mens zijns broeders
hoeder zal moeten zijn, kunnen zich van

Meigedachten
GODENSCHEMERING.
(-ng.) Is het niet in 1926 geweest, dat de
toenmalige leider van het N.V.V., R. Stenhuis in een congres van de S.D.A.P. de
mening te kennen gaf, dat de dagelijkse
praktijk van de arbeidersbeweging naar de
ondergang van die beweging voerde en dat
„De Internationale" de betekenis van een
wiegelied voor velen in de sociaal-demokratie had gekregen?
Wij kunnen met het jaartal mis zijn;
wij halen de uitspraak van Stenhuis niet
woordelijk aan, maar wij zijn er zeker
van, dat hij zich in die geest heeft uitgesproken.
Bij "het naderen van de Meidag van 1940
overstelpen ons vele gebeurtenissen en
uitingen in de internationale arbeidersbeweging, die in de richting van roemloze
ondergang wijzen. Het verval der sociaaldemokratie en van de Derde Internationale is door ons mee-beleefd, intensief
meiebeleef d als een socialistisch militant,
die midden in de strijd voor het socialisme
staat.
Zeer goed weten wij ons te herinneren,
hoe grote begeestering meer dan dertig
jaar geleden zich van ons meester maakte, als wij toen sociaal-demokratische vergaderingen van die dagen meemaakten. D?
strijdliederen der arbeiders wekten sterke
ontroering. De inhoud van die strijdliederen versterkte in ons het idealisme, dat
eenmaal de arbeidersbeweging gekenmerkt
heeft. .
Of het ging om „De Internationale", die
voor ons gevoel de eerste plaats innam,
dan wel om speciale Meiliederen, of het
ging om de „wonderschone dag", waarop
„bet volk zijn boeien breekt", dan wel
om „Morgenrood" ... jong en vurig als wij
waren, konden wij niet ongevoelig blijven,
wanneer arbeiders, in vergadering bijeen,
door het zingen van die strijdliederen van

hun levend vertrouwen in het socialism?
blijk gaven. Zo sterk leeft de herinnering
in ons na, dat het vandaag onmogelijk voor
ons is naar de V.A.R.A. te luisteren als
die zo nu en dan door het O. en O.werk heen met' die oude zangen voor
de dag komt. Wij weten immers zo goed,
dat de V.A.R.A. de belangen dient der
bezittende klasse in dit land, dat de soc.demokratie de kleur en de liederen van
de bourgeoisie beeft overgenomen en dat
het streven naar schijnmacht tot 'de diepste innerlijke verwording heeft geleid, die
men zich denken kan.
Jarenlange gebondenheid aan die soc.demokratie en later aan de officiële communistische beweging bezorgen ons nog
sterk gevoelens van schaamte, wanneer wij
er ons rekenschap van geven, dat er inderdaad van niets anders sprake is dan van
vervalsing der beginselen en idealen, van
ondergangen die uit de feiten van de dag
tot ons spreken.

DE FEITEN VAN DE DAG.
De Zweedse sociaal-demokratie doet afstand van de viering van de Meidag en
maakt daarvan in samenwerking met de
burgerlijke partijen en onafhankelijkheidsdag.
Sociaal-demokratische ministers in Holland bevorderen met toenemende duidelijkheid de afbraak van de burgerlijke
demokratie.
Bekende kopstukken uit S.D.A.P. en G
P.N. als Stenhuis van het N.V.V., Zwertbroek van S.D.A.P. en V.A.R.A., Van
Burink van de C.P.N. behoren tot de nieuwe broederschap van Arnold Meyer, die
zich „nationaal front" noemt, die in God
gelooft en haar vergaderingen sluit met
het zingen van het volkslied.
Terwijl 'de sociaal-demokratische pers van
Oslo besluit haar verschijning stop te
zetten, wijl zij de Duitse censuur niet
aanvaarden wil, handhaaft de C.P. van
Noorwegen haar dagblad in Oslo en heb-

Alle partijen van de Derde Internationale blijven de roofoorlog van Moskou tegen Finland verdedigen en stellen die als
bestanddeel van de Russische vredespolitiek voor.
In buitenlandse aangelegenheden dekken
de beschouwingen van de nationaal-socialisten en van de Stalinisten elkaar volkomen.
Alle Stalinistische leiders stellen de
Duits-Russische samenwerking als vredespolitiek voor.
De illegale Duitse K.P. leert aan de
Duitse arbeiders, dat de hoofdvijand van"
de Duitse arbeidersklasse... het Engelse
en Franse imperialisme is.
Negen sprekende feiten, de lijst kan
makkelijk uitgebreid worden. Elk van die
feiten komt op schande voor de arbeidersbeweging neer en verklaart, waarom wij
spreken over een godenschemering der ararbeidersbeweging in de tweede imperialistische wereldoorlog.
En toch -- voorwaarts! En toch — niet
versagen! Vasthouden, doorzetten: als de
kapitalistische maatschappij naar haar ondergang snelt, wordt de arbeidersklasse
ondanks alles, de leidende kracht bij het
scheppen van redelijker en menswaardiger
verhoudingen.
25 April 1940.

Fabrieksarbeiders.
AMSTERDAM.
Leden van onze afdeling denkt er wel aan,
dat de ledenvergadering van onze afdeling,
welke voor U allen een zeer belangrijke agenda
bevat, zal worden gehouden op Maandag 29
April, 's avonds 8 uur, in het gebouw Leidsegracht 36. Houdt die datum vrij, en zorgt
allen aanwezig te zijn.
Het bestuur afdeling Amsterdam.
D<e actie tot verhoging van de lonen der glazenwassers.
Bedoelde actie, welke reeds in November 1939
werd ingezet, doch door de vorstperiode gedurende bijna 3 maanden geen voortgang kon
"hebben, kan als beëindigd worden beschouwd
en is een „sof" voor de betrokken arbeiders
geworden.
Het enige voordeel, dat deze actie heeft
opgeleverd, is, dat de glazenwassers hebben
kunnen leren, dat voor werkelijke actie tot
verbetering van hun positie, de personeelvereniging „Nieuw Leven", geen betekenis heeft.
Nadat onze pogingen in November ondernomen om in verband met de stijging der levensmiddelenprijzen een verhoging van 10°/o op
alle lonen te verkrijgen, door de werkgevers
werden afgewezen, stond deze actie zoals boven
reeds opgemerkt door de vorstperiode vrijwel
stil.
Op 28 Februari hebben wij na overleg met
de vereniging „Nieuw Leven" de werkgevers
opnieuw aangeschreven, waarop de werkgevers
per 5 Maart bericht zonden, dat er voor hen
geen aanleiding was, deze zaak opnieuw te bespreken, omdat zij hun standpunt neergelegd
in hun brief van 25 November bleven handhaven. Een afwijzing dus zonder meer.
Voor onze Federatie was op dat moment de
kous reeds af en wij hebben voorgesteld aan
„Nieuw Leven" om op 12 Maart een vergadering met de betrokken arbeiders te houden, ter
bespreking van deze afwijzing.
Reeds toen bleek ons duidelijk, dat „Nieuw
Leven" er weinig voor voelde tot scherpere
maatregelen over te gaan. Inplaats van op ons
voorstel tot het houden van een vergadering
te antwoorden, schreef men op 18 Maart, dat
zij deze zaak eerst nog weeir in een bestuursvergadering wilde bespreken, waaraan wij tenslotte terwille van de samenwerking maar gevolg hebben gegeven.
Nieuws kon deze bestuursvergadering natuurlijk niet brengen, zodat uiteindelijk tot het
houden van een personelenvergadering op 28
Maart werd besloten, waarbij van de zijde van
„Nieuw Leven" werd aangedrongen, alsnog weer
een bespreking met de werkgevers aan te
vragen.
Ook hierin hebben wij toegestemd en begrijpelijk wezen de werkgevers deze bespreking opnieuw af, doch nadien zond „Nieuw
Leven" nog weer een briefje en daarop deelde
de patroons mede, dat zij dan toch maar een
bespreking zouden toestaan, welke op Donderdag 11 April heeft plaatsgevonden.
Wij hadden na de duidelijke uitspraak van de
werkgevers van deze conferentie niet de minste
verwachting en het bleek wel, dat wij goed
zagen, want ook in deze bespreking werd niets
bereikt.
"Men
zou zeggen, dat nu toch wel duidelijk
geworden was, dat slechts door andere mid'delen iets te bereiken zou zijn en in een
tweetal vergaderingen met de glazenwassers
hebben wij zonder meer gezegd, dat men de
keuze had tussen het stellen van een ultimatum of de actie als mislukt te beschouwen.
De tweede vergadering werd nodig, omdat de
opkomst in de eerste vergadering, en de uitslag van de schriftelijke stemming over het
stellen van een ultimatum, van die aard was,
dat geen beslissing kon worden genomen.
De tweede vergadering was uitermate goed
bezocht en zou zeker tot voortzetting van de
actie hebben besloten, indien de houding van
het bestuur van „Nieuw Leven", de leden
van deze organisatie niet voor het grootste
deel volkomen down had gemaakt.
De voorzitter van „Nieuw Leven" bepaalde
zich tot allerlei bijkomstigheden, doch een
duidelijke opwekking om, (waar elke poging om
door overleg tot verbetering te komen had
gefaald), tot verscherping van de actie te
besluiten, bleef achterwege. Integendeel, zijn
praten was er op gericht, de geest bij de mensen er uit te halen.

In memoriam
kameraad J. H. PEETERSE
Geheel onverwacht kregen wij Dinsdag
23 April het bericht, dat ons lid no. 55
J. H. Peeters, werkzaam aan de AmstelBrouwerij te Amsterdam, was overleden.
Hiermede is heengegaan een van de trouwe
werkers, die jaren deel heeft uitgemaakt
van onze N.A.S.-beweging, gedurende verschillende perioden als bestuurder zijn
beste krachten aan de organisatie heeft
gegeven.
De reactionnaire maatregelen reeds sedert 1934 op onze revolutionnaire beweging
toegepast, hebben velen, van de brouwerijarbeiders doen besluiten onze beweging
te verlaten, Peeterse is een van de kleine
groep, die zijn opvattingen hoger stelde
en ondanks alles trouw bleef aan de
N.A.S.-beweging.
Uw voorbeeld van trouw kameraad Peeterse moge menig kameraad in onze beweging tot richtsnoer dienen.
Namens de Federatie van Fabrieksarbeiders brengen wij U daarvoor op deze
plaats onze dank.
Het Federatiebestuur.

"De uitslag van de gehouden schriftelijke
stemming was daardoor een beeld van verwarring -en twijfel, en slechts een heel kleine
(meerderheid was voor het stellen van een
ultimatum en stopzetting van de bedrijven, indien dit nodig zou blijken met ingang van
29 Maart 1940.
Daarmede is de actie voor de glazenwassers
als mislukt en geëindigd te beschouwen.
Wij hebben iets geleerd.
Wij hebben dit geleerd, dat het toch wel
juist moet zijn, wat reeds tijdens deze actie
herhaaldelijk voor verschillende arbeiders werd
verklaard, n.l. „tot staking met medewerking
van „Nieuw Leven" komt het nooit, want deze
organisatie heeft daarvoor geen geld".
De feiten hebben deze kameraden volkomen
in het gelijk gesteld.
Slechts de wetenschap, dat een staking zou
inhouden geen behoorlijke uitkering voor d«
leden, kon het bestuur van „Nieuw Leven" er
toe brengen zo de zaken te behandelen.
Samenwerking met „Nieuw Leven" voor het
voeren van een werkelijke actie tot verbetering,
waarbij de mogelijkheid van strijd in zit, heeft
voor onze organisatie geen betekenis.
Laat het voor de glazenwassers een les zijn.
Versterking van de Federatie kameraden is
nodig!
De verhoging van de prijzen der levensmiddelen zet zich voort.
Gij zult gedwongen worden op deze actie
terug te komen. Welnu, zorgt er dan voor,
dat de Federatie genoegzaam invloed heeft om
te zorgen, dat de actie ook inderdaad kan worden gevoerd.
Moreel en financieel zijn Uw belangen bij
ons volkomen veilig!
ROTTERDAM.
Leden van onze afdeling Rotterdam! Op Vrijdag 3 Mei belegt onze afdeling een zeer belangrijke ledenvergadering, waarvoor de uitvoerige convocatie U allen wordt toegezonden.
Er is belangrijk nieuws en dus allen aanwezig!
Het b e s t u u r .

Bouuivahar&eiders Amsterdam.
LEDEN VAN „BOUWVAK" OPGELET l
Inname en uitbetaling van vacantiebonnen voor de Hemelvaartsdag en 2de Pinksterdag zal plaats vindent
Donderdag 9 Mei e.k., des middags
van t w e e tot v i e r uur en des
avonds van h a l f a c h t tot n e g e n
uur, Leidsegracht 36.
Werklozen kunnen geen bonnen inleveren!
Men houde ook rekening met het vol;
gende: Metselaars-patroonsbonnen moeten
door den werkgever en werknemer getekend zijn!
Stucadoors-patroonsbonnen moeten door
den patroon getekend zijn!
Ongetekende bonnen worden niet aangenomen!
Het bestuur.

Leesbibliotheek
..F. D. NIEUWENHUIS"
Leidsegrachf 36.
Lezers opgelet! In verband met het feit, dat
Donderdag 2 Mei Hemelvaartsdag is, heeft
onze commissie besloten de bibliotheek open te
stellen op Vrijdag 5 Mei, 's ochtends van 10.30
tot 11.30 uur. Men neme hiervan goede nota!
Voor de Comm. Uitl. bibl. „F.D.N;",
U.
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NAZI-FASCISME EN DE 1 MEIDAG

van kek
„Weg met het wanbegrip, dat Socialisme zaak zou zijn van het zogenaamde proletariaat.
Waarachtig socialisme heeft niets te
maken met het verderfelijke Maxisme. Het Marxisme is de doodsvijand
van het werkelijke socialisme. Het
woord socius betekent makker, gezel,
genoot. Dus is socialisme een zaak
van heel het volk. Slechts dan is
socialisme te verwezenlijken, als wij
allen worden elkanders makkers, elkanders kameraden. Tegen het staalharde blok der kameraadschap zal zich
de macht van het kapitalisme te pletter lopen.
Socialisme van heel het volk. Omdat
gerechtigheid voor heel het volk zaak
van heel het volk is. Boeren en landarbeiders, fabrikant en kantoorman,
middenstander en visser, mijnwerker
en tuinder, bootwerker en ingenieur,
geleerde en minder-ontwikkelde, zij
moeten samen marcheren om samen
te veroveren gerechtigheid door socialisme. Elke poging om tot recht voor
den werker te komen, moest steeds
mislukken, omdat men steeds verdeeld
marcheerde; moest mislukken, omdat
men verdeeldheid plaatste tegenover
de hechte aangesloten macht van het
kapitalisme.
Slechts één ding is nodig: de vernietiging van het kapitalistische stelsel".
(B.) Bovenstaand citaat knippen wij uit
No. 3 van een manifestenreeks, die in
groot formaat en geïllustreerd door de N.
S.B. in grote oplaag huis aan huis wordt
verspreid*). Er zit in de propaganda van
de N.S.B, voor het „socialisme" ongetwijfeld climax. Steeds luider klinkt de strijdkreet van die zijde tegen het kapitalisme
en wij nemen aan, dat er arbeiders zijn,
die onder de invloed van dit hol gedaas
zullen komen, hetgeen dan ook ongetwijfeld de bedoeling is.
Evenals Hitler zulks deed, vóór hij in
Duitsland aan de macht kwam, speculeren
in dit land de demagogen van de N.S.B.
op de talrijke teleurgestelde arbeiders in
de socialistische arbeidersbeweging. Zij
weten, dat de partijen van de Derde, zowel als van de Tweede Internationale de
arbeiders, die de strijd tegen het kapitalisme wilden voeren, van de ene naar de
andere nederlaag hebben geleid.
De Hollandse Nazi's, waarvan niemand,
behalve de „Leider" weet, door wie de
grote sommen worden opgebracht, die
nodig zijn om het dure en omvangrijke
propagandamateriaal aan den man te brengen, komen ons vertellen, dat zij de werkelijke socialisten zijn, die het kapitalistische
stelsel willen vernietigen. Zij misbruiken
daarvoor de terminologie der socialistische
arbeidersbeweging en bezoedelen de l Meigedachte en dus het socialisme, o.a. door
op l Mei onder valse vlag voor hun tot
barbarisme leidend streven aanhangers te
vinden.
HET WAARACHTIG SOCIALISME.
Aan de Stalinisten kan verweten worden,
dat zij in de Sowjet-Unie nog steeds geen
socialisme hebben gebracht en ook, dat
de Sowjet-Unie door Stalin c.s. verlaagd is
tot bondgenoot van Nazi-Duitschland en
dat zij evenals de kapitalistische staten als
imperialistische mogendheid optreedt. De
sociaal-demokraten kunnen in staat van
beschuldiging worden gesteld, wijl zij in
de jaren van revolutionnaire spanning na
de wereldoorlog de gunstige momenten
voor het socialisme opzettelijk ongebruikt
hebben laten voorbij gaan vooral in Duitsland, waar het onder leiding van de sociaaldemokratische leiders was, dat de proletarische opstanden tegen het kapitalisme
bloedig werden neergeslagen.
Maar waar bleef het „waarachtig socialisme" in Duitsland in de laatste acht
jaren, sedert de Nazi's de onbeperkte
macht in handen hebben? Of zouden Mussert c.s. ons wellicht het een en ander willen vertellen omtrent het „socialisme door
volkseenheid" door Nazi-Duitsland gebracht in het voormalige Oostenrijk, in
Tsjecho-Slowakije, Polen, Denemarken en
Noorwegen ?
„Slechts dan is socialisme te verwezenlijken, als wij allen worden elkanders
makkers, elkanders kameraden". Ja ja, dat
hebben de tienduizenden „makkers", die
in Duitsland in gevangenissen en concentratiekampen zuchtten en nog zuchten, gemerkt. Dat ondervonden ook de „kameraden" van Tsjecho-Slowakije, Polen, Denemarken en Noorwegen, aan wie de
kameraadschap werd bijgebracht door bombardementsvHegtuigen, tanks, kanonnen,
machinegeweren, enz. In al de landen van
Europa, waar de brengers van het „waarachtige socialisme" hun totalitaire macht
macht uitoefenen, is nergens een spoor van
socialisme te bespeuren, heerst het kapitalistische stelsel nog precies als in de door
de plutokratie geregeerde West-Europese
staten.

ARBEIDERS LAAT U NIET
MISLEIDEN!
Fascisme of nationaal-socialisme en kapitalisme zijn geen tegenstellingen. Integendeel, fascisme maakt een langer voortbestaan van het tegen zijn ondergang vechtend kapitalisme mogelijk, zoals de ervaring
in Europa heeft geleerd. Wel zijn tegenstellingen: socialisme en kapitalisme. Er
is maar één socialisme, namelijk, dat de
grondslag van het kapitalisme aantast: de
privaateigendom. Dit laatste, het voornaamste kenmerk van het socialisme, behoort noch tot de beginselen van het fascisme van Mussolini, noch tot die van het
nationaal-socialisme van Hitler.
Voor waarachtige socialisten was en is
de diepere betekenis van de l Meidag deze,
dat het onderdrukte wereldproletariaat zijn
opstandigheid demonstreert tegenover de
heersende klasse, het kapitalisme en voor
het socialisme. Alle gepraat over kameraadschap en volkseenheid is met betrekking tot het socialisme zinloos en het gebrul tegen het kapitalistische stelsel is pure
misleiding, zolang men niet de onverzoenlijke strijd tegen de kapitalistische productiemethode aanvaardt. En die strijd
moet internationaal zijn, omdat het kapitalisme overal in 3e wereld overheerst, in
alle landen de grote massa's in slaafse onderworpenheid houdt, oorlog, werkloosheid
en verarming verwekt in een wereld, waar
met behulp van de moderne techniek honderdvoudige overvloed voor het levensonderhoud op elk gebied voor de gehele
mensheid aanwezig is.
De nationaal-socialisten demonstreren op
l ~Nlei voor wat zij noemen „nationale
volkseenheid", doch waarmede zij bedoelen
totalitaire onderwerping der bevolking op
politiek, economisch en cultureel gebied
aan hun methode, die er op gericht is de
barbaarse oorlog tot het hoogste goed der

mensheid te verheffen en volken en rassen
te onderwerpen aan de „superieure" volksgemeenschap van de totalitaire staten.
Werkelijke socialisten zijn Internationalisten. Zij streven er naar de kapitalistische
productiemethode te doen plaats maken
voor de socialistische.
Privaateigendom
moet plaats maken voor gemeenschappelijk bezit van grond- en arbeidsmiddelen.
Niet alleen in het land waar wij wonen,
doch over de gehele w.ereld. Alle volken,
zwart, bruin of blank, hebben het recht
op het leven. Koloniale overheersing past
in het raam van het kapitalisme, niet van
het socialisme, zoals ook de oorlog door
het kapitalisme wordt veroorzaakt en door
het socialisme zal worden uitgebannen.
Het TSTazi-fascisme is een begeleidend
-verschijnsel van het ondergaand kapitalisme. Daarom wordt het door de kapitalistische klasse gesteund. Indien het kapitaal voor de keus staat: de macht ins handen van de arbeidersklasse, dan wel aanvaarden van de dictatoriale macht van het
fascisme, dan kiest het het laatste, omdat
het weet, dat dan de grondslag van de
kapitalistische maatschappij gehandhaafd
blijft.
Daarom kunnen de arbeiders niet genoeg gewaarschuwd worden tegen de knappe, maar daarom juist zo misleidende, propaganda, die door de propagandisten van
de N.S.B, wordt gevoerd, en waaraan opvallend veel geld wordt besteed, zonder
dat ooit omtrent de bronnen van inkomsten
enige verantwoording wordt afgelegd.
In de moeilijke omstandigheden, dat onze
l Meivergaderingen dit jaar worden gehouden, zullen onze leuzen luider dan ooit
moeten weerklinken, zodat zij in zo breed
mogelijke kring worden gehoord:
Tegen elke imperialistische oorlog!
Tegen het de oorlog verwekkende
kapitalisme!
Tegen de uitwas van het kapitalisme,
het fascisme!
Vóór het Socialisme!
*) Althans in Amsterdam. No. 4 is nu ook
verschenen. — Red.

Listige en bekwame zwendel
Onze kameraad B o u w m a n reageert in
dit nummer van onze krant op een van
de manifesten, die in een genummerde serie
door de N.S.B, verspreid zijn in de arbeiderswijken van Amsterdam. Waarschijnlijk
worden ook arbeiders in andere steden
daarmee gelukkig gemaakt.
Op l Mei wordt de „Dag van de Arbeid"
gevierd door de nationaal-socialisten van
alle landen en in het bijzonder door de
beide fascistische diktaturen die in Europa
bestaan. Evengoed als in Moskou en andere
Russische steden zullen honderdduizenden
op de been gebracht worden; wijl de Meidag een feestdag is van de staat en dus het
staatsapparaat massamedewerking en belangstelling organiseert, gebeurt dat in
Duitsland en in Italië. Of Franco in Spanje
ook al zover is, weten wij niet. Daar, waar
de fascistische beweging nog in opkomst
is, moet die beweging op eigen kracht de
Meivergaderingen in elkaar zetten en door
reclame het succes zo groot mogelijk maken.
Bouwman heeft een groot citaat gebruikt
uit het derde manifest van de N.S.B, waarin gezegd wordt:
a Het socialisme is niet de zaak van
het zogenaamde proletariaat.
b Het waarachtig socialisme heeft niets
met het Marxisme te maken.
c Het socialisme is de zaak van heel
het volk, omdat ook gerechtigheid de
zaak van heel het volk is.
d Het kapitalistische stelsel moet vernietigd worden om tot het waarachtige socialisme te komen. Het blok
van de kameraadschap zal het kapitalisme overwinnen.
Opvallend in de omschrijving van het
„waarachtig socialisme" is, dat geen enkel
woord gewijd wordt aan het privaatbezit
als de hoeksteen van het kapitalistische
stelsel. Men bestraalt eigen aanhang met
de zon van kameraadschap, houdt aan die
aanhang gerechtigheid voor. Doch daarbij
blijft het.
Men heeft nu eenmaal bij alle fascisten
vijandschap gekweekt tegen het Marxisme,
dat de verwezenlijking van het socialisme
bovenal als een verandering van de grondslagen der maatschappelijke orde ziet. Is
er sprake van die grondslagen, dan wordt
in de eerste plaats gedacht aan de economische grondslagen en in het bijzonder de
noodzakelijkheid van de opheffing van het
privaatbezit van de grond-en de productiemiddelen naar voren gebracht.
Dit blijft geheel achterwege in de zwendel met het socialisme, die door de fascisten gepleegd wordt. Reeds daarom kan men
die heren niet ernstig nemen, wanneer zij
zichzelf als apostelen van het socialisme
voordoen. Zouden zij oog hebben voor de
noodzakelijkheid van opheffing van het

privaatbezit, dan zouden zij begrijpen, dat
verwezenlijking van het socialisme slechts
onder grote tegenstand der bezittende
klasse door de strijd v^i de bezitloze massa
bereikt kan worden.
Het moet gezegd worden, dat de propagandisten van het fascisme grote vaardigheid bezitten in het zwendelen. De
hierboven bedoelde manifesten tonen het
aan. Minstens evengoed wordt de suggestie
van solidariteit der fascisten met de noodlijdende massa gekweekt door nummer 5
van het blad „Arbeidsfront", dat tegenwoordig speciaal voor Amsterdam gebruikt
wordt. Een knap propagandablad. Het voert
het wapen van Amsterdam en een insigne
van de N.S.B. Het "brengt verschillende
tekeningen ter illustratie van de artikelen.
Op de voorpagina wordt in beeld gebracht -- het gebeurt vlak na het veertigjarige jubileum van „Het Volk" - dat de
strijd der sociaal-demokraten niet de gelukkige gezinnen voortbracht, die de voordelen van een betere gemeenschap deelachtig werden, doch integendeel te werk
gestelde werklozen, die ploeteren „in de
hel op de Drentse hei". Verzekerd wordt
in een artikel, dat „de demokraten" zich
om de nood der arbeiders niet bekommeren.
De derde pagina gaat over het bakkersbedrijf in Amsterdam en duidt dat bedrijf
aan als „een verrotte janboel, die door dit
stelsel nooit zal worden opgeruimd".
Op de tweede pagina wordt de beschuldiging weerlegd, dat de landverraders en
spionnen het meest voorkomen bij de fascisten. De gehele vierde pagina is gewijd
aan een „Boodschap van het Arbeidsfront",
spreekt over een „socialisme zonder bonzen of parasieten" -en roept in verband met
de Meidag op tot de „eindstrijd tegen liberaal-kapitalisme". In deze boodschap wordt
de vlag gestoken van de „sociale rechtvaardigheid", „rechtvaardige verdeling der
producten" en „recht op arbeid".
Wij hebben hiermee genoeg gezegd over
de inhoud van dit blaadje om waar te
maken, dat het geheel een knap stuk demagogie is.
Het gevaar bestaat niet alleen hieruit,
dat brede groepen middenstanders en arbeiders, vooral ook jongeren aangetrokken
kunnen worden, door het „waarachtige socialisme" van de N.S.B., vooral als zij vroeger geheel buiten de politieke strijd van
de arbeidersklasse stonden. Voor wat de
middenstandselementen van stad en land
betreft, ook de meerderheid van de intellectuelen van de vrije beroepen, kan gezegd
worden, dat zij maar in geringe mate voor
de socialistische inhoud gewonnen waren.
Zij raken in het neergangstijdvak der kapitalistische orde onder de voet. Zij worden dikwijls tot de bedelstaf gebracht of
lopen met diploma's vergeefs te hunkeren

Geen normaal denkend mens in dit land,
die niet tot de aanhang van de N.S.B,
behoort, neemt voor de volle honderd procent de herhaalde verzekeringen van die
zijde, dat het Hollandse nationaal-socialisme neutraal staat ten opzichte van de
oorlogvoerende partijen. Zo zeker als het
is, dat in leidende kringen van de C.P.N,
voortdurend kennis genomen wordt van
Russische uitspraken over de oorlog en de
kopstukken dier partij hun best doen onverdacht Russisch-nationaal te zijn, evenzeer staat het vast, dat 'het hoofdkwartier
van Mussert sterk beïnvloed wordt door de
Duitse voorstelling van de gebeurtenissen.
Geen artikel in de pers van de N.S.B.,
dat ovsr de oorlog en de daarbij betrokken
landen gaat, dat niet duidelijk de proDuitse gevoelens van het Hollandse nationaal-socialisme tot uitdrukking brengt.
Lang voor de oorlog werd Duitsland
voorgesteld als een paradijs. In dat land
bewees het nationaal-socialisme zijn scheppend vermogen, werden sociale vragen op
afdoende manier opgelost! Toen de oorlog
door de Duitse aanval op Polen ontketend
werd, zijn de voormannen van de N.S.B,
o.m. tot de volgende uitingen gekomen:
a. De saltomortale van Hitler c.s. inzake de relaties met de „bolsjewistische"
heersers in Moskou is eerst geslikt en later
vlot verdedigd.
b. Tengevolge hiervan werd de berichtgeving over Rusland wezenlijk veranderd.
De vrienden van mijn vrienden enz.!
c. De afstand van een groot deel van
Polen aan Moskou werd goedgekeurd.
d. Het Duitse aandeel in het Russische
optreden tegen de "Baltische staten, inclusief Finland werd goedgekeurd.
e. In de zwartste kleuren werden de gevolgen van het Britse koloniale systeem
afgeschilderd, positieve belangstelling werd
getoond voor de mogelijke uitbarsing van
verzet der Indiërs tegen Engeland.
f. De Duitse inval in Denemarken en
Noorwegen werd geheel in Duitse trant
belicht.
g. De N.S.B, gevoelt zich gedrongen
om enige malen per week scherpe aanvallen te richten op hen, die propaganda maken voor de Engelse zaak. Na eerst van
leer te zijn getrokken tegen schending der
neutraliteit door Kupers van het N.V.V.
wordt tegenwoordig vervolging van Colijn
gevorderd.
Men kan zich niet indenken, dat de
schrijvers en sprekers van de N.S.B, anders op zouden treden, als zij doen, wanneer hun beweging in directe dienst van
Hitler zou staan.
naar een lonende werkkring. Zij zijn ontevreden met het bestaande en met hun loon.
Zij willen verandering. Een socialisme, dat
„de zaak van het gehele volk" is, trekt
hen aan en zo kunnen zij makkelijk in de
netten van de leiders der nationaal-socialisten terecht komen. Dit geldt bijzonder
sterk voor de jongeren, die reeds op grond
van hun leeftijd politiek ongeschoold zijn
en die door de dikwijls doeltreffende propagandamiddelen van het nationaal-socialisme begrepen kunnen worden.
Bovendien heeft men te maken met een
brede schaar van arbeiders, die enige tijd
belangstelling kende voor de arbeidersbeweging doch die wegzakte mede ten gevolge van de grote teleurstelling, die die
beweging bracht. Velen van hen hebben
het miserabel genoeg om verandering te
willen, om het socialisme te willen. Maar
bij hen is het vertrouwen weg in de daadkracht van de arbeidersbeweging, die voor
een groot deel tot karakterloos prijsgeven
van haar eigen kleur en gezicht is gekomen. Bij hen kunnen reservetroepen
voor de fascistische beweging gevonden
worden. Met name de sociaal-demokratie
is zo nauw verbonden met wel en wee
van het kapitalisme, dat zij in geen enkel
opzicht uitkomst verwachten van die
stroming.
De oorlogsverhoudingen leveren het
beeld van twee grote stromingen der arbeidersbeweging, die tegenover elkaar staan,
omdat de sociaal-demokratie haar hart verpand heeft aan de Geallieerden en omdat
het Stalinisme door Moskou tot bondgenoot van Hitler-Duitsland is gemaakt. Geen
sprake van het vasthouden aan oude beginselen in de strijd tegen de oorlog. Wel
sprake van hand- en spandiensten aan de
versleten demokratie der Geallieerden en
aan de andere kant van ondersteuning aan
het samenspel tussen Berlijn en Moskou.
Het gevaar is zeer groot, dat in zulk
een verhouding het „waarachtige socialisme" van de N.S.B, veel slachtoffers maakt
ook bij de economisch zwakkeren, die zich
laten winnen voor de illusies, die hun uit
heit fascistische kamp worfdeïi voorgehouden.
Als de Meidag in het teken moet staan
van verdieping en versterking van het klasse-inzicht der arbeiders, "dan is het zeker
noodzakelijk om ook in Meivergaderingen
der socialistische arbeidersbeweging het
volle licht te laten vallen op het bedrog
van het nationaal-socialisme.

GEEN ARBEIDER ACHTER DE N.S.B.
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Een uiondeiKe Belasting
DE RADIOLUISTERAARS AAN BOD.

Voorwerker in de
werkverschaffing
(H. t. H.). Wij hebben hier een lid, die voorwerker is geworden bij de Heide Mij.
Is zulks mogelijk was de vraag, die in alle
scherpte naar voren kwam, als je lid bent van
een revolutionnaire beweging.
Het betrokken lid zelf meende, dat men wel
revolutionnair kon zijn en voorwerker, omdat
hij toch nog vele voordelen in, de wacht zou
kunnen slepen voor de arbeiders. Niettemin bedankte hij toch als lid van het N.A.S. fen

de R.S.A.P.

Wij kunnen ons indenken dat meerderen
zullen zitten met zoiets. Het kan daarom geen
kwaad het eens van verschillende kanten te gaan
bekijken.
Wij kennen hier iemand (een voorwerker)
dien wij zouden noemen een persoonlijkheid en
een mens van de beste soort. De arbeiders kijken hoog tegen hem op en zij luisteren naar
hem als naar iemand die wat kennis en menselijkheid betreft, ver boven hen staat. Niet èèn
die in hem een slavendrijver ziet of voelt,
zoals dat veelal het geval is of aangevoeld
wordt. Zo iemand kan dus heel wat goeds doen
als voorwerker in die werkverschaffing. Zo is
het nu eenmaal, je hebt mensen en mensen.
Maar...
Dit is een uitzondering, er zijn er weinigen
zo. En die weinigen waarom zou daar niet naar
geluisterd worden, als zij niet als voorwerker
maar gewoon als arbeider in cue werkverschaffing werkten? Zeker, zo iemand zou geen direkte
voordeeltjes kunnen geven, zoals hij dat kon als
voorwerker, maar zo iemand zou al heel gauw
de vertrouwensman van eenzelfde groep arbeiders zijn en de aangewezen man om allerlei
soorten van grieven voor anderen op te knappen.
Als gewoon arbeider zou hij dan al heel gauw
nog meer gehoor en vertrouwen hebben! bij
de arbeiders, dan als voorwerker.
Tot zover is dan het voordeel van voorwerker te zijn, al bijna in het tegendeel veranderd.
Maar...
,
Er is meer.
Het spreekwoord: „Je kunt geen twee heren
dienen", geldt als voorwerker in de werkver-'
schaffing nog in erger mate dan als voorwerke;iJ
in een particulier bedrijf.
De regering stelt het uurloon vast van de
werkverschaffing en alles moet in tarief gebeuren, in aangenomen werk. De voorwerkers
hebben zich daaraan te houden. Wanneer een
ploeg het vastgestelde uurloon overschrijdt, moet
de voorwerker het tarief naar beneden gooien.'
De werkverschaffing is in de meeste gevalleri
geen „bezigheid" meer zoals het eerst voorgespiegeld werd, maar er uithalen wat er in
zit. Bijna altijd is tegenwoordig het tarief van
een kubieke meter grond verzetten zodanig, dat
er hard voor gewerkt moet worden om aan
het vastgestelde regeringsuurloon te kunnen
komen. Men begrijpt, hier is het punt, waar het
voor een revolutionnair moeilijk wordt, als voorwerker op te treden. Het loon, dat er verdiend
mag worden is te weinig en zodra de mensen er
boven komen, moet het tarief naar beneden.
Of men laat de arbeiders rustig boven het ge' stelde regeringsloon komen, of men handhaaft
dat. Het moment is aangebroken daf twee heren'
dienen niet mogelijk blijkt. Met een van beiden
komt men dan in conflict, dat staat vast. Natuurlijk is dit zó scherp gesteld, maar zulke
dingen moeten scherp gesteld worden om ze des
te beter te kunnen zien. Er zijn natuurlijk wel
enkele mogelijkheden om er wat tussen door
te zeilen, zowel naar de ene kant als naac de
andere kant. Maar de Heide Mij. kijkt steeds
nauwkeuriger toe zodat je als voorwerker paröj
moét kiezen. En dan gaat het er maar om, wat
spreekt sterker, — klassegevoel en -plicht of je
eigen belangen, een goed vast weekloon, waar
het in de meeste gevallen toch om gaat. Men
heeft dan een goed bestaan veroverd, zoals dat
heet. Echter niet dan is het conflict daar.
Als je werkelijk revolutionnair bent, is het
conflict er al veel eer. Als revolutionnair heb je
revolutionnair werk te verrichten. Colporteren,
plakken, verspreiden, enz., allemaal dingen, die
je direkt overhoop doen liggen met de
Heide Mij.
Wij weten het, er kunnen baantjes zijn op
belangrijke plaatsen, waar het goed is, dat er
een man van ons zit. Op zulke posten is zwijgen
geboden, revolutionnaire plicht 'zelfs, omdat het
in bepaalde situaties voordelen kan geven voor
de revolutionnaire beweging, of, zo, men liever
wil, voor de arbeidersklasse.
Maar als voorwerker is vooralsnog van zoiets geen sprake.
Mocht men bezwijken voor het mooie loon,
dat je geboden wordt, omdat je je gezin een
goed bestaan wilt verzekeren — dus, goed
bestaan van je gezin boven klasseplicht stelt,
dan is dat ook voor ons allemaal heel goed te
begrijpen, en aanvaarden wij dat als een normaal uitvloeisel van deze maatschappij, die het
je niet gemakkelijk maakt en een meer dan
normaal uithoudingsvermogen stelt aan de revolutionnairen. Van alle kanten wordt aan je gerukt en getrokken om je maar naar beneden
te trekken, in het moeras van de rottende kapitalistische moraal.
Zoveel goede arbeiders zien wij verdwijnen
in het moeras en dat verwondert ons niet. Het
zijn sterke benen, die de weelde kunnen verdragen, is ook hierop van toepassing. Staan
blijven kost offers, dat staat vast.
Maar vast staat ook,
naarmate er meer vasthouders, meer staanblijveis, meer revolutionnairen zijn,
naar die mate zal de oogst ook rijker zijn!

HET MEIMANIFEST
VAN HET N.A.S.
•
Militante N,A,S.-Kameraden
zorgen er voor
dat ons Meimanifest voor of
op l Mei uitgezet is

onder anders denkende
kameraden,

•

Men treffe vooraf zijn maatregelen.

Het ministerie De Geer blijkt groot te
zijn in het leveren van peuterwerk voor
het bijeenbrengen van nieuwe middelen.
Er is in dit land nog geen sprake) van een
plan tot dekking der zware lasten, die de
handhaving van de neutraliteit met behulp
van de weermacht vordert. De uitgaven
worden gedaan. Elke nieuwe maand doet
de uitgaven van de mobilisatie met millioenen stijgen.
Die geregeld terugkerende uitgaven worden nog verzwaard met bijzondere posten.
Militaire bestellingen worden door de regering in credietaanvragen omgezet. Het
plan om 3 dure slagkruisers te bouwen is
thans in bespreking bij de Volksraad en
komt vervolgens in het Nederlandse parlement. Men verlustigt zich reeds in bespiegelingen hoe onoverwinnelijk Neerlands
vloot in... 1946 zal zijn. De stroom van
uitgaven rust al meer en meer. De dekking
vordert slecht. Men stelt zo lang mogelijk
uit om met ingrijpende voorstellen te komen en zoekt inmiddels zijn kracht in
het bijeenschrapen van hoogst onvoldoende
bedragen uit alle hoeken! Om de bezitters
te sparen, wordt de schone stelregel in
toepassing gebracht: Alle Nederlanders
moeten hun aandeel leveren. De tijd verstrijkt. De schuldposten lopen op.
Menig beter gesitueerd Nederlander
gebruikt de hem gegeven tijd om zijn
kapitaal en zich zelf naar Amerika
over te plaatsen.
Het lijkt niet buitensporig moeilijk voor
een regering, om deze desertie stop te zetten althans voor wat de vermogens betreft.
Men laat het misbruik toe en concentreert
zich op het ontdekken van nieuwe belastingobjecten, die grotendeels tot het gebied der indirecte belastingen behoren.
De omroepverenigingen voeren een
krachtige campagne tot uitbreiding van
haar ledentallen. Het hoofdargument, dat
gebezigd wordt komt hierop neer: „Er is
een wetsontwerp Van Boeyen (Binnenlandse Zaken) op komst. Radioluisteraars
moeten gaan betalen. Zij, die bij een erkende omroepvereniging aangesloten zijn
betalen minder dan de ongeorganiseerden."
Het is een feit, dat de Nederlandse regering op een dergelijke regeling aanstuurt.
De omroepverenigingen maken van haar
plan nu reeds druk gebruik in de propaganda.
Een allerzonderlingst voornemen - - dat
feitelijk een belasting invoert voor -d"
radio-minnende, naar de radio-luisterende
Nederlanders. De regering gaat van de
overweging uit, dat de radio in een drin•gende behoefte van een groeiend aantal
Nederlanders voorziet. Al zou de belasting
op het luisteren even een verlaging van het
aantal luisteraars kunnen veroorzaken, dat
gat zal gauw gestopt worden.
De redactie van „De Haagsche Post"
nam op 13 April stelling tegen het plan in
het volgende stukje:
„Het heet, dat binnenkort een wetsontwerp
omtrent stichting en werkwijze van de Nederlandse Wereldomroep zal worden ingediend. Beter laat dan nooit, zal men met
het volste recht mogen zeggen. Naar vaderlandse zede heeft men over dit instituut,
dat ons land zoveel waardevolle diensten had
kunnen bewijzen, eerst jarenlang gekibbeld
en wij vrezen, dat hef, wanneer het straks
den volke wordt onthuld, elementaire gebreken zal vertonen. Wij zullen echter ons
oordeel opschorten totdat zwart op wit vaststaat, hoe de regering zich de aether-propaganda voor Nederland in de wereld heeft
gedacht. Inmiddels echter is de minister
van Binnenlandse Zaken, de heer Van Boeijen,
het Nederlandse volk komen verrassen met
het voorstel tot een radiobelasting, waaruit
niet alleen straks de kosten van de Wereldomroep doch ook voortaan de exploitatie
van A.V.R.O., K.R.O., N.C.R.V., V.A.R.A.
en V.P.R.O. zullen worden bestreden. De
verplichte jaarlijkse bijdrage zou / 5.— bedragen, wanneer men haar wil afdragen aan
een dezer omroepverenigingen, en / 6-—, wanneer de luisteraar geen dier organisaties
wenst te begunstigen. Wij kunnen over dit
wetsonfwero en zün toelichting allerminst
geestdriftig zijn en zullen spoedig t.a.p. in
ons blad hierover uitvoeriger onze mening
zeggen. Toch willen wij nu reeds opmerken,
dat het ons een zonderling" hinken op twee
gedachten lijkt om particuliere en sectarische
omroepen te financieren door middel ener
rijksbelasting en dat het voorts naar ons
gevoelen niet aangaat de Nederlandse wereldomroep, die een staatsbelang is en onderdeel der staatstaak behoort te zijn, doch
waarmede de gewone luisteraar niets heeft
te maken, te doen financieren door mensen,
die toevalling een radiotoestel bezitten of
naar de radiodistributie luisteren. Met evenveel of liever met even weinig recht zou
men de wereldomroep kunnen doen financieren door de bezitters van een motorrijwiel
of van een koelkast. Ook zou er nog een
en ander te zeggen vallen over de boete van
/l.—, die de minister wil opleggen aan hen,
die zich om welke reden ook niet kunnen
verenigen met een der bestaande omroeporganisaties en haar daarom niet wensen te
begunstigen."

De plannen, die bij de regering bestaan,
versterken ons in de opvatting, dat men in
Den Haag zijn kracht in peuterwerk zoekt
en dat men in dit kwaad wil volharden.
Genegeerd wordt zelfs de gedachte van
den oud-minister van Financiën De Wilde,
die er op wees, dat een heffing van drie
procent op vermogens boven f30.000 rond
300 millioen gulden zou opleveren en dat
een dergelijke heffing psychologisch van
waarde zou zijn!

„De hoofdvijand van het Duitse volk staat in het eigen land: het Duitse imperialisme, de Duitse oorlogspartij, de Duitse geheime diplomatie. Het gaat er voor het
Duitse volk om, deze vijand in het eigen land te bestrijden, te bestrijden in de
politieke strijd, samenwerkend met het proletariaat van de andere landen, welks
strijd tegen zijn eigen imperialismen gaat.
De vijanden van de arbeidersklasse rekenen op de vergeetachtigheid van de massa;
zorgt ervoor, dat zij zich totaal misrekenen! Zij spekuleren op de langmoedigheid
der massa - - wij echter doen de stormachtige roep horen:
„Hoe lang nog moeten de gelukzoekers van het imperialisme het
geduld van het volk misbruiken?"
Genoeg en meer dan genoeg met de slachtpartij! Weg met de oorlogsophitsers aan
deze en aan de andere kant van de grens.

Maakt een einde aan de volkerenmoord!
Proletariërs van alle landen! Volgt het heldhaftige voorbeeld van Uw Italiaanse
makkers! Verenigt U tot de internationale klassenstrijd tegen de samenzwering van
de geheime diplomatie, tegen het imperialisme, tegen de oorlog, voor een vrede in
socialistische geest!

De hoofdvijand staaf in het eigen land!"
(Naar aanleiding van de oorlogsverklaring van Italië in de eerste wereldoorlog).
Karl Liebknecht.
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Klaar en helder, of de theorie van hef wijngïas.
Vandaag maken wij een omweg. Wij maken
een uitstapje naar de terreinen van de NieuwEconomische Groep (N.E.G.). Eén van de kopstukken van deze groep, die tegenwoordig nog
al eens van zich doet spreken, Dtr. Ir. M. D.
Dijt, behoorde destijds tot het drietal D's (Dijt,
Duijs en Van Duyl), dat in' Februari van het
vorige jaar kwam tot stichting van een Nederlandse Volkspartij, wier terminologie sterk naar
fascisme riekte. Dit ter oriëntatie, waarheen
wij U verzoeken vandaag Uw belangstelling te
richten.
Ondertussen zal dit uitstapje slechts een
aanloopje zijn om de kwestie van de oorlogseconomie in de landen der geallieerden in behandeling te nemen, en aandacht te vragen voor
de meer en meer aanvaarde economische oorlogstheorieën van Keynes.
Dezer dagen dan heb ik doorgenomen de door
de bedoelde N.E.G. uitgegeven brochure: „Door
Financiële Herbewapening naar de Nieuwe (de
goede) gemeenschap" van J. Kootstra, overdruk
van de artikelenreeks: „Klaar en Helder" uit
De Wegwijzer. Bij het lezen raakte ik zachties
aan in slaap en droomde de volgende droom.
Ik bevond mij in een vergadering. Een spreker
leidde op populaire wijze de wonderlijkste ontdekkingen in op het gebied van de hogere
wiskunde en hoe deze ontdekkingen zouden
kunnen leiden tot een ..grote maatschappelijke
welvaart niet alleen, maar hoe daarbij de belangen van arbeiders, gebruikers, rentetrekkers,
ondernemers, enz., enz. gelijkelijk zouden zijn
verzorgd. Als bewijs van de onweerlegbaarheid van zijn theorieën liet de inleider zich
door de in keurige rok gestoken kellner een
glas wijn toedienen. Daarna werd de inleiding
als volgt voortgezet.
Geachte luisteraars, gij ziet dit glas wijn. Ik
zal U daarmede bewijzen hoe alle maatschappelijke kwalen kunnen worden opgeheven. Ziet,
ik heb het glas opgeheven. Ten Uwen aanschouwe drink ik er thans op Uw gezondheid
een kwart gedeelte uit. Ik zet het glas weder
op tafel en U constateert, dat nog drie kwart
van het edele vocht aanwezig is. Na deze
eerste handeling hef ik het glas opnieuw op,
breng het aan mijn lippen, drink op de welvaart van de maatschappij, van de nog aanwezige hoeveelheid wijn wederom een kwart gedeelte en na opnieuw het glas op de tafel
te hebben gedeponeerd, zal de ganse vergadering kunnen constateren, dat thans nog drie
kwart van driekwart van de oorspronkelijke
hoeveelheid wijn in mijn glas is gebleven. Na
mijn smachtende, droge lippen te hebben rondgelïkt, beur ik mijn glas opnieuw omhoog en
wederom verdwijnt achter mijn kiezen een
kwart van de reeds danig geslonken hoeveelheid wijn. Thans zal, wanneer het glas de tafel
weder heeft bereikt nog slechts aanwezig zijn
driekwart van driekwart van driekwart van de
aanvankelijk aanwezige hoeveelheid wijn. Maar
mijn dorstige lippen zijn niet te laven en onder
het zingen van „ai prosit", steek ik mijn glas
in de hoogte, breng het daarna haastig naar
mijn lippen en klokkend verdwijnt wederom
een kwart gedeelte van hef nog in het glas verbleven edele nat, met gevolg, dat nog slechts
driekwart van driekwart van driekwart van
driekwart van mijn eens geheel gevulde wijnglas resteert. Maar nog steeds niet tevreden
met de uitkomst, zet ik dit proces voort.
De uitkomsten geachte toehoorders zijn eenvoudig verbluffend. Zovele malen als ik mijn
glas naar mijn lippen heb gebracht en met
voorbeeldeloze nauwgezetheid een kwart gedeelte van het aanwezige nat in mijn keetgat
giet, even zoveel malen blijft driekwart van
driekwart enz. in het glas achter, totdat lieve
luisteraars, de fracties van de laatste droppel
mij dwingen tot staking van de proef en ik
moet constateren, dat afgezien van het nog
achtergebleven droppelfje, laatste driekwart gedeelte, het glas leeg is. Daarmee is nu het
bewijs geleverd, dat men van één glas wijn
slechts één glas wijn, en niet meer en niet
minder dan slechts één glas wijn, kan drinken.
Hieruit volgt
Zo diep was ik niet in m'n slaap weggezakt,
of de gedachte drong tot m'n bewustzijn door:
bittertafelpraat. Toen schrok ik wakker.
Voor me lag klaar en helder, hoofdstuk II
van de reeds genoemde brochure, getiteld:
„Goederen". En ik herlas.
„De (goederen)prijs wordt gevormd door uitkeringen in geld, die de fabrikant heeft gedaan
voor: 1. Grondstoffen en hulpstoffen; 2. reserves voor machines en gebouwen; 3. lonen; 4.
winst of ondernemersloon van den fabrikant
zelf; en 5. rente, dividend (al naar het voorkomt)."
„Volgens nauwkeurige statistieken bedroegen
enige jaren geleden in de gehele wereld gemiddeld, de uitgaven op het lijst l en 2 vermeld, driekwart deel van de totaal uitgaven
(dus van de prijzen)."
„Nemen wïj nu eens een eindfabrikant met
een omzet van / 20.000.— perr jaar. Deze be-

taalt dus aan inkomens (bedoeld worden de uitgaven 3, 4 <en 5 van het lijstje. Tj. W.) / 5000.—
en aan russenfabrikanten / 15.000.—.
De russenfebrikanten, welke de /15.000.—
ontvangen, betalen op hun beurt voor dit gedeelte van hun omzet, aan inkomens Vi gedeelte, dus / 3750.— en aan tussenfabrikanten
3,4 deel of /11.250—.
Deze andere tussenfabrikanten betalen van
die" enz. alsvoren.
Deze nieuwe russenfabrikanten, zo 'kan men
het verhaal, dat inderdaad eentonig gaat
worden, voortzetten, betalen van die.... enz.,
totdat hef wijnglas leeg, maar dan ook absoluut
leeg is.
Waarmee dan tenslotte het bewijs geleverd
moet ziin, daf met alle uit de nummers 3, 4
en 5 van het lijstje door eind- en fussenondernemingen betaalde bedragen tenslotte het gehele eindproduct gekocht moet kunnen worden.
Waarvoor dit gehele betoog dan eigenlijk
dient?
a. Om aan te tonen, daf indien nu maar
het totale bedrag van de posten 3, 4 en 5
besteed werd voor hef kopen van de eindproducten, alles goed zou gaan en et geen crises
zouden bestaan. Helaas gebeurt dat niet, maar
wordt een deel besteed om opnieuw te be'eggen.
Dat betekent dan, dat een deel der koopkracht
voor eindgoederen bestemd, overgeheveld wordt
naar de tussenöoederen.
b. En dit is de clou, aanbevolen wordt over
te gaan tot het nemen van 2 maatregelen.
De eerste is per half jaar vast te stellen in een
verbruikssfatistiek hoeveel goederen zijn geconsumeerd en daartegenover hoeveel is geproduceerd.
Wanneer nu b.v. de consumptie slechts
3
/4 zou zijn van de productie, dan zouden de
eindproducten (op grond van het beginsel van
de rechtvaardige prijs) een prijskorting van
25°/o moeten ondergaan. Het verschil zouden
de leveranciers door de Staaf uitbetaald krijgen in papieren geld, dat natuurlijk wettig betaalmiddel zal zijn. Als tweede maatregel zal
een nationaal dividend dienen te worden uitgekeerd, aan iederen burger en voor een gelijk
deel. Daarmee zal in het bijzonder koopkracht
voor de werkloze worden gekweekt.
Dit alles is tot hiertoe een zeer verkorte
weergaven van de plannen van de Nieuwe Economische groep, die gebaseerd zijn op theorieën
van den Schot Donglas en die onder de naam
Sociaal Crediet ook in het buitenland organisatorische vertakkingen heeft en in Canada in de
provincie Alberta zelfs een parlementaire meerderheid verwierf zij het dan maar met een sfemtal van 160.000.
Een weer wat andere vorm dus van datgene
waf wij al zo vaak tegen kwamen, plannenmakerij op kapitalistische grondslag, tot het
overwinnen van de crisis door het scheppen
van koopkracht. Een onmogelijke taak niet
alleen, maar met voorbijgaan van wat hef
Marxisme, aan ontleding van hef economische
[even en aan opklaring heeft gebracht over loon,
over rente, over prijs, over winst en over waar
en waarde, voorgedragen met een pretentie,
alsof deze wijnglastheoriëen ik weet niet hoe
geniaal zijn.
Maar de koppeling van de punten 3, 4 en 5
van het beroemde lijstje betekent de erkenning
van het recht op rente, dividend en ondernemerswinsf en dus de handhaving van de uitbuiting door de bezittende klasse, de handhaving van 'het kapitalisme.
Wij hebben in de nu verschenen kronieken
zo bij tijd en wijle reeds het een en ander
verklaard omtrent de waarde van waren, zijnde
slechts bepaalde hoeveelheden gestolde arbeidstijd, over de meerwaarde en de akkumulatie
van het kapitaal, over de steeds groeiende wanverhouding tussen konstant- en variabel kapitaal,
de daaruit voortvloeiende massaproductie en
verminderende koopkracht, en tenslotte hei
botsen van de producfiekrachten tegen de productïeverhoudmgen met als onontkoombare
noodzaak de ondergang van het kapitalisme.
Wij zullen dat in de toekomst voortzetten.
Maar het was et ons in dit artikel om begonnen, te laten zien hoe oppervlakkig het gepraat van dergelijke nieuwlichters is, hoe ze
tenslotte niet anders weten te d#en, dan voor te
stellen onmogelijke pogingen te aanvaarden,
teneinde het stelsel van klassebevoorrechfing
enerzijds en klasse-uitbuiting anderzijds te
kunnen handhaven. Eindigt het boekje niet met
de waarschuwing: „Hef technisch proces kan
slechts uitlopen op oorlog of revolutie, in
beide gevallen dus chaos."?
De oorlog kwam over ons heen, de revolutie
zal volgen. Niet om de chaos te brengen, maar
het socialisme, de nieuwe orde.
En nu gaan wij de volgende maal, terugkerende naar de oorlogs-economie der bezittende klasse, laten zien hoe de Engelsman Keynes, voor de handhaving van het Britse imperialisme geen andere uitweg ziet dan.... het
Dimgekeerde van wat Douglas verlangde. Wij
gaan bezien, hoe hij aanbeveelt.... sparen en
consumpfiebeperking in het bijzonder voor de
arbeidersklasse; heel wat reëler kapitalistische
begrippen, dan die van den knappen Schot.
Fr.
T j. Wu

ACTIES EN LOONBEWECINGEN
METAALINDUSTRIE.
(B.). In het vorige nummer van „De Arbeid"
hebben wij gewag gemaakt van het verzoek
aan de Metaalbond door de erkende vakbonden om 10 pet. duurtebijsïag. In afwachting,
waarop deze loonactie zal uitdraaien, thans een
enkel woord over de „overwinning", die de erkende bonden hebben bereikt bij de Verenigde
Blikfabrieken te Krommenie.
Deze (Onderneming keert een dividend uit van
twintig procent. Na belangrijke afschrijving,
bleef er een winstsaldo over van /1.303.215 tegen het vorige jaar / 283.767. De winst is alzo
verviervoudigd. 'De arbeiders krijgen een toeslag 'van krap 5 pet., n.l. van 50 tot 75 cent
per week, hetgeen bestuurders van de erkende
bonden >een mooie overwinning noemen!
Maar ook de 5 pet. toeslag blijkt in de praktijk op niets uit te lopen. In „De Bedrijf sikrantf',
die door de N.A.S.-federatie van metaalarbeïders wordt verspreid, wordt medegedeeld, dat
met goedvinde i van de moderne en katholieke
bestuurders de directie thans een nieuwe loongroep heeft ingevoerd, n.l. van ongeschoolden.
In de bestaande groep hebben de arbeiders 55
cent per uur. Aan de arbeiders van de nieuwe
groep zal slechts 48 cent per uur worden betaald, alzo een loonsverlaging van 7 cent per
uur. Deze groep kan de directie zo groot maken, als zij zelf wil. Naarmate de groep van
48 cent groter wordt, zal die van 55 cent kleiner
worden. Op deze wijze laat men de duurtetoeslag door de ongeschoolden betalen.
Zietdaar, het resultaat van de onderhandelingstaktiek. Het schijnt, dat de leden van de
van de katholieke bond de truc door hebben,
zij hebben althans tegen de regeling gestemd,
waarmede aangetoond wordt, dat de katholiek
georganiseerden zich soms betere strijders tonen dan de leden van de modernen, welke laatste zich dan ook door hun bestuur om de
tuin hebben laten leiden en voor de regeling
hebben gestemd.
Het zijn harde lessen, die de arbeiders thans
krijgen. Breken met de reformïstische en reactionnaire vakbeweging en versterking van de
N.A.S.-beweging, dient ernstig door de andersgeorganiseerden te worden overwogen.
MIJNBEDRIJF.
In de conferentie van l April j.l. van de
Contactcommissie is door de moderne Algemene
Nederlandse Mijnwerkersbond om een loonsverhoging gevraagd van 5 pet. Verder verbetering van de positie der laagstbezoldigden en
in verband met het verlenen van een onafgebroken vacanrie dit jaar, een tegemoetkoming
tijdens de vacantiedagen.
Deze voorstellen worden gemotiveerd met
een verwijzing naar de gunstige gang van zaken
in het mijnbedrijf. In „Het Volk" worden hiervoor de volgende voorbeelden genoemd:
,.De Laura en Vereniging schreef in 1938 af
/ 1.258.000, in 1939 / l 270.435. Niettemin steeg
de winst van / 1.106.557 in 1938 op /1.409.761.
Dit alles met een bedrijfskapitaal van omstreeks Si/2 millioen gulden.
De Willem Sophie maakte in 1938 een winst
van / 437.563,. in 1939 een winst van / 561.355,
een winst van ruim dertig procent."
De vertegenwoordigers van de mijndirecties
hebben echter in vergadering van de contactcommissie van l April bovengenoemde voorstellen afgewezen. Op Vrijdag 19 April zouden
de besprekingen worden voortgezet.
Over dit afwijzende standpunt is onder de

Limburgle mijnwexkersbevolking nog al beroering
die o.a. tot uiting kwam in een vertrouwensmannenvergadering van de moderne bond, die te
Heerlen op 'JÜApril j.l. is gehouden. Deze vergadering was niet alleen druk bezocht, doch
er heerste ook een zeer ontevreden stemming.
Van meerdere zijden werd in deze vergadering
te verstaan gegeven, dat de voorstellen van het
bestuur wel uiterst minimaal moesten worden
geacht en het beter ware geweest, dat op
10 pet. loonsverhoging was aangedrongen.
In een met algemene stemmen aangenomen
resolutie betreurde de vergadering het ten
zeerste, dat de resultaten der onderhandelingen
geheel onbevredigend moeten worden geacht.
Het oordeel werd uitgesproken, dat een loonsverhoging zeer zeker nog bereikt kon worden,
indien de mijnwerkersorganisaties een gezamenlijke actie hiervoor voeren, waarom het hoofdbestuur opdracht kreeg om zich tot de andere
bonden te wenden.
Nu is de R.K. Mijnwerkersbond de grootste
in ledental en diens optreden bepaalt ook •—
zoals al zo vaak is gebleken — de houding
van de andere bonden — ook van de moderne
bond — als het op actie aan móet komen.
Welnu, de r.k. bond antwoordde aan de moderne bond:an„Wij ontkennen geenszins, dat een
verhoging v de Ionen der m^nwerkers alleszins te rechtvaardigen zou zijn, doch wij zijn
van oordeel, dat een verbetering der pensioenen
de voorrang verdient".
Ook de verbetering van de pensioenen is
nodig, zegt dan de moderne bond, maar de regering heeft zich de zaak der gepensionneerde
mijnwerkers aangetrokken. Minister Albarda
heeft den vroegeren inspecteur-generaal der
mijnen verzocht, een onderzoek hiernaar in
te stellen en voorstellen te doen omtrent de
wijze, waarop verbetering der pensioenen zou
kunnen worden verkregen.
Waar er dus tussen de beide voornaamste
mijnwerkersbonden allerminst overeenstemming
bestaat ten aanzien van de voorstelJen, die aan
de mijn directies "moeten worden gedaan, laat
staan dat er van overeenstemming inzake een
eventueel te voeren actie nog minder sprake is,
daar menen wij, dat de mijndirecties hierin
een reden te meer zien om van de vette winsten weinig of niets aan de mijnwerkers ten
goede te doen komen.

Het is de „N.R.C." die 16 Maart deed
uitkomen:
„Het is waarlijk niet overbodig, dit te constateren, omdat, vooral van rooms-katholieke
zijde, gesuggereerd wordt, dat toch paganistische motieven in het spel zouden zijn: „Wat
de voorstanders van lijkverbranding kan bezielen, moet dan ook aan de christelijke
levensgedachte geheel vreemd zijn". (Volkskrant). „
wanneer het stoffelijk overschot, dat eenmaal zal verrijzen, wordt gecremeerd, dan nemen wij waar, hoe de naam
van God — Uit Wie al het geschapene
voortkomt en voor Wie al het geschapene is
bestemd — wordt genegeerd, zoals men de
naam van een vijand negeert, en dat in elk
geval de crematie gespeend is van elke godsdienstige uiting". '(De Tijd). Dit laatste wordt
opgemerkt in een artikel, waarin wordt toegegeven, dat de meerderheid der in 1938
veraste overledenen bij hun leven tot een
christelijk kerkgenootschap behoorde! Beseft
men in r.k. kring dan niet, dat dergelijke
uitlatingen in ho_ge mate kwetsend zijn voor
de heiligste gevoelens van andersdenkenden?
Men moest het beneden zijn waardigheid
achten, dergelijke verdachtmakingen te uiten.
Hiertegenover kunnen wij ons gelukkig beroepen op het oordeel van den (c.h.) leider
van het huidige kabinet, die als zijn overtuiging heeft uitgesproken, dat de crematie
met godsdienstige gevoelens verenigbaar moet
worden geacht. In de Tweede Kamervergadering van 9 November 1938 deelde jhr. .De
Geer mede, in het crematorium te Gotha eens
een door een rechfzinnigen predikant geleide
dienst' te hebben bijgewoond: „Het geheel
maakte de indruk van een christelijke begrafenis, stichtend en ontroerend zelfs voor
den vreemdeling"."

Zo is het mogelijk, dat minister De Geer
het ondernomen initiatief bevorderde. Dat
neemt niet weg, dat het wetsontwero zelf
van de smalle kant is en verschillende
voorwaarden stelt voor de crematie, die
ons doen zeggen:
„beter géén regeling en dus handhaving van de bestaande toestand dan
zo een".

GLIJDENDE LOONSCHAAL.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft
in de 3e aflevering van het maandschrift een
overzicht van tot stand gekomen regelingen
tussen werkgevers en werknemersorganisaties,
waarin de zogenaamde glijdende loonschalen
worden toegepast, volgens welke dus de lonen
automatisch omhoog gaan, wanneer het indexcijfer der kosten van levensonderhoud een bepaalde stand bereikt.
Van zulke regelingen bestaan er ongeveejr
twintig, welke onderling allerlei verschillen vertonen. Het blijkt, dat de voor loonwijziging
geëiste minimale stijging van de kosten van levensonderhoud uiteenloopt van 2.5 pet. tot 10
pet. Verder blijkt uit dit overzicht, dat een
aantal regelingen volledige, doch andere slechts
gedeeltelijke compensatie geven voor .de sfjjging der kosten van levensonderhoud.
De hierbedoelde regelingen komen in hoofdzaak voor in de bouw- en aanverwante bedrijven, de steenindustrie, de meubelindustrie,
timmerfabrieken, het kuipersbedrijf, electrotechnisch installateursbedrijf, loodgieters- en
filtersbedrijf en de sigarenindustrie.

Zelfs in dit verband moeten wij uitspreken,
dat de sociaal-demokratische Excellenties
veel over hun kant laten gaan, al we' en wif
heel goed, dat Waterstaat en Socia^ Zaken
weinig met begraven te maken hebben. De
zo gematigde en ministeriële „N.R.Ct." gaf
als haar oordeel te kennen:

Verassen en
begraven
Een bedenkelijk wetsvoorstel

„In dit wetsontwerp is uitgegaan van de gedachte, dat begraving als de normale vorm van
lijkbezorging zal moeten blijven gelden. Lijkverbranding zal alleen zijn toegestaan, indien
de overledene aldus bij uiterste wil heeft beschikt. Geldt het minderjarige kinderen onder
de 18 jaren, 20 moeten beide ouders of, bij
natuurlijke niet door de vader erkende kinderen, de moeder schriftelijk de wens kenbaar
maken of gemaakt hebben, dat het kind verbrand worde. Daarnaast zal de nabestaande
of betrekking, die verlof tot verbranding van
een overleden kind vraagt, schriftelijk moeten
verklaren, dat naar zijn beste weten het kind
geen bezwaar had tegen lijkverbranding.
Bovendien zal verbranding van een minderjarig overleden kind niet mogen plaats vinden,
indien, overeenkomstig regelen vast te stellen
bij algemene maatregel van bestuur, blijkt, dat
het kind tof een kerkgenootschap behoorde,
dat tegen lijkverbranding bezwaar heeft.
Het ligt in de bedoeling voor het tot stand
komen van de algemene maatregel van bestuur
de kerkgenootschappen in de gelegenheid te
stellen aan den minister van binnenlandse zaken
te doen blijken, dat bij hen tegen lijkverbranding bezwaar bestaat. De maatregel zal dan
tevens vaststellen, welke personen voor de
toepassing van artikel l van de Begrafeniswet
geacht moeten worden tot de betrokken kerkgenootschappen te behoren.
Voorts zal er in Nederland slechts ,één crematorium mogen bestaan. Van overheidswege
mag de crematie verder niet worden bevorderd. Door de openbare machten zullen mitsdien ook geen crematoria of columbaria mogen
worden ingericht, noch zal voor deze inrichting
of gebruik door haar subsidie mogen worden
verleend of anderszins vergoeding gegeven, terwijl bijzetting, in welke vorm ook, op de openbare begraafplaatsen niet zal zijn toegelaten.
Men ziet met welk een uiterst reactionnair
stuk kerkelijke wetgeving men hier heeft te
doen. Men durft het niet aan, maar het liefst
zou men de crematie maar helemaal verbieden
en wel op grond van de bezwaren, die speciaal
Nederlandse kerkgenootschappen tegen deze
vorm van lijkbezorging koesteren. Het liefst
zou men iedereen daaraan maar willen onderwerpen. Een kerkgenootschap behoeft maar te
komen vertellen, dat het tegen crematie is en
het lijk van een kind, dat er toe behoorde,
tna.g niet worden verast. En dan de zotternij,
dat in heel Nederland verboden wordtj wat
in Velsen wordt toegestaan. Het ligt in de
geest van het wetsontwerp de crematie zoveel
mogelijk te belemmeren en als tegen dit ontwerp geen krnchtig verzet rijst, is het de
vraag, of latere noodzakelijke uitbreiding te
Velsen niet zal worden verboden."

Van twee kanten wordt ons ongeveer te
zelfder tijd (via „De Syndicalist" van 30
Maart en „De Opmars" van 4 April) duidelijk gemaakt, dat wij een verzuim pleegden door in ons blad nog geen woord te
zeggen over het wetsontwerp, dat een eind
wil maken aan het oogluikend toelaten van
de lijkverbranding. Op l April 1914 kwam
het in Nederland voor de eerste keer voor,
dat een stoffelijk overschot verbrand werd.
Zes en twintig jaar verliepen —• meer dan
10.000 verassingen vonden ulaats — vóór
dat een regering poogde tot een wettelijke
regeling der verbranding te komen. Artikel
l van de wet van 1869 op het begraven
en de begraafplaatsen wil, dat het lijk van
elk overleden persoon in een gesloten kist
zal worden begraven. De mogelijkheid van
verbranding is niet gesteld en. kon niet gesteld worden. Een proces, dat op touw
gezet werd tegen de lijkverbranding, liep
op niets uit. Leemte in de wet! Zij maakte
mogelijk, dat het crematorium te Velsen
werd opgericht, het enige, dat tot dusver in
Nederland bestaat.
Over het jaar 1937 vonden 890 verassingen plaats en in 1938: 870.
De kwestie, die op regeling wachtte, was
er geen van geld. De macht van het politieke christendom was groot genoeg om een
regeling tegen te houden, al was zij gelukkig niet groot genoeg om crematie te verbieden. In de Kamers is meermalen over
de lijkverbranding gesproken. De regeling
bleef uit. Al jaren hebben wij er mee te
maken, dat de samenwerking van regeringspartijen het aansnijden van vragen bemoeilijkt, waarover principiële meningsverschillen bestaan. Men kon ook de regeling (of
het verbod) der lijkverbranding hiertoe
rekenen.
Er bestaat geen eenheid van opvatting
over de ontoelaatbaarheid van lijkverbranding van christelijk standpunt. Daarop
heeft de „Nieuwe Rotterdamse Courant"
van 16 Maart gewezen, toen het blad het
thans ingediende wetsontwerp besprak,
en daartegen ernstige bezwaren naar
voren bracht. In de katholieke wereld is
die eenstemmigheid er wel. „De Opmars"
van 4 April laat duidelijk uitkomen, hoezeer het politieke katholicisme tegen cremeren gekant is:
„Voor den katholiek is de zaak heel eenvoudig. Ten eerste is hij doordrongen van
de christelijke traditie en op de tweede
plaats weet hij, dat de kerk lijkverbranding

uitdrukkelijk verbiedt. Enkele pauselijke dekreten uit de tweede helft der vorige eeuw
laten daaromtrent niet de minste twijfel.
Wij hebben nog nimmer gehoord van een
principieel bezwaar tegen begraven. De argumenten voor lijkverbranding zijn niet bepaald duidelijk, meest wel zéér bijkomstig.
Godloochenaars doen hun stoffelijk overschot verbranden om daardoor de wederopstanding te loochenen; zij willen er mede
te kennen geven, dat met dit ondermaanse
bestaan alles is afgelopen. De armen!"

Dit .laatste argument vloeit niet bepaald
over van christelijke naastenliefde en is
weinig overtuigend. Toen wij nog in dienst
van de organisatie van spoorwegpersoneel
waren (de N.V. in Holland en later op
Java) lazen wij geregeld het vakblad van
de Oostenrijkse spoormannen, waaraan veel
zorg besteed werd. Daarin vonden wij een
preek weergegeven van een Zuid-Duitsen
pastoor, die tegen de lijkverbranding toornde en met klem beweerde, dat crematie
zonde was, omdat zij de wederopstanding
doorkruiste. Jarenlang onthielden wij dit
krasse staaltje van uit geloofsijver geboren
demagogie. Wij moesten er weer aan denken, toen wij de slotzinsnede van bovenstaand citaat lazen. Wat die pauselijke dekreten uit de tweede helft van de vorige
eeuw betreft, die zullen ongetwijfeld nog
wel eens herzien worden
als de lijkverbranding veelvuldiger gebruikt zal worden. Zo onpractisch is men in Rome niet,
dat men de stelregel uit het oog verliest
over de „schikkingen", die met de hemel
getroffen kunnen worden.
Om de christelijkheid van het begraven
te bewijzen klampte „De Opmars" zich
aan de calvinistische „Standaard" van 28
Maart vast, daaruit citerend:
,,De Chinezen en Egyptenaren hebben- de
lijkverbranding nooit gekend. Alleen bij een
dieper verzinken in het paganisme kwam de
crematie op, zodat toen het christendom de
wereld inging, het alom bij de volkeren stiet
op de gewoonte der lijkverbranding. Maar
van meet af hebben de christenen zich
tegen deze heidense zede verzet. En stellig
in verband met hun geloofsovertuiging, het
begraven in volle ere hersteld.
Deze christelijke traditie is, zoals de regering terecht opmerkt, diep in het leven der
christelijke volken ingedrongen ...."

Toch kwam het huidige kabinet, dat behalve twee sociaal-demokraten, christelijkhistorischen en katholieken telt, met het
nieuwe wetsontwerp voor de dag, dat de
„heidense zede" niet definitief verbiedt,
maar legaliseert.
'

„Waarom wij dit alles in het midden brengen, terwijl het ingediende voorstel de door
velen zo lang verbeide wettelijke erkenning
der crematie zal brengen? Omdat het ontwerp een samenstel van bepalingen bevat,
dat aan de vrijheid, welke op dit gebied mag
worden verlangd, op alle mogelijke wijzen
afbreuk doet. In zijn uitwerking ademt het
ontwerp de opvattingen van de tegenstanders van de lijkverbranding."

Zo is het ook. De redactie van „De Syndicalist" sprak op 30 Maart over „Ultrareactioiinaire maatregelen van aanmatif end
clericalisme". Zij acht: „afweeractie geboden". Wij nemen de duidelijke samenvatting van de in bet ontwerp neergelegde opvattingen uit „De Syndicalist" over:

Wij sluiten ons geheel aan bij deze kritiek.
Zij kan niet scherp genoeg uitgebracht
worden. Het is ons volkomen duidelijk,
waarom de op dit punt zo reactionnaire
„Opmars" géén oppositie voert tegen het
ontwerp, de beperkende bepalingen met
voldoening opsomt en zich aldus uit:
„Op één plaats in Nederland, n.l. te Velsen,
zal een crematorium mogen zijn. Verbrand
zal mogen worden het lijk van een persoon,
die bij testament heeft bepaald, dat zijn
overschot zal worden verbrand.
Voor kinderen berieden 18 jaar is een bijzondere regeling getroffen. Als algemene

regel geldt, dat de ouders beslissen over
begraven of crematie. Indien blijkt, dat het
kind tot een kerkgenootschap behoorde, daf
tegen lijkverbranding bezwaar heeft (in welk
geval kan worden aangenomen, dat ook hef
kind wilde worden begraven) mag geen crematie plaatshebben.
Een nadeel van crematie is, dat bewijsmateriaal verloren gaat. Daarom is bepaald,
dat, indien er enig vermoeden bestaat, dat de
persoon niet een natuurlijke dood is gestorven, een gerechtelijk deskundige lijkschouwing moet houden en de officier van justitie
schriftelijk toestemming tot crematie moet
geven.
Van groot belang is de bepaling, welke
de overheid verbiedt, onder welk beding
of onder welke vorm dan ook, aan lijkverbranding mede te werken. Rijk, Provincie
of Gemeente zullen geen crematorium of urnenbewaarplaats mogen inrichten, noch zal
voor deze inrichting óf gebruik subsidie
mogen worden verleend, terwijl asbijzetting,
in welke vorm :>ok, op de openbare begraafplaatsen niet zal zijn toegelaten."

De klerikale reactie - - voor zover zij uit
de katholieke hoek komt — slikt het fraaie
ontwerp, dat zulke schone perspectieven
opent op strijd over de vraag: ,^2,al dit of
dat land begraven dan wel verbrand worden"?
Het politieke christendom in Nederland
beschikte door de jaren heea over een
grote dosis reactionnaire gezindheid, femelarij en huichelarij. Is er werkelijk reden
om trots te zijn op de waarachtig demokratische gezindheid, die dit land en zijn
regering kenmerkt? Wij vermogen het niet
te zien, ook wanneer geen financiën
eisende sociale zorgen aan de orde zijn.

Ulerhuerschaflüigsniisère.
EEN CONFLICT TE HANCATE.
(B.) Te Hancate in Twente is reeds
sedert enige weken een conflict in de
werkverschaffing. Reeds in de vorstperiode
werd aangekondigd, dat in de arbeidsvoorwaarden van de Almelose werkverschaffingsarbeiders verslechtingen zouden worden aangebracht. In Almelo bestond tot
voor kort een werklozenorganisatie, genaamd „Door Eendracht Sterk", waarin arbeiders van verschillende richting waren
opgenomen. De Stalinisten zijn er in geslaagd genoemde organisatie om te zetten
in een afdeling van E.M.M., de bekende
mantelorganisatie van de Stalinisten.
E.M.M, gebruikte de aangekondigde verslechting om een staking in het leven te
roepen en beloofde reeds bij voorbaat aan
de betrokken arbeiders steun te zullen uitkeren. Het kwam inderdaad tot een conflict. De rijksinspectie voor de werkverschaffing liet elk der betrokken arbeiders
schriftelijk verklaren, dat bij het niet hervatten of in afwijking van de normale
gang van zaken, opnieuw onderbreken van
het werk, hem de gevolgen hiervan volledig bekend zijn, n.l., dat hij in dat geval
op geen enkele wijze voorlopig van overheidswege zal worden ondersteund. Na
deze verklaring werden de tewerkgestelden
naar een ander object geplaatst.
Een. bus met nieuwe slachtoffers ging
naar Hancate. Ook deze 25 mensen konden geen loon verdienen. Zij weigerden
dus onder deze voorwaarden te werken.
Deze 25 werden geschorst. Nu moest na
een week de eerste ploeg, die reeds overgeplaatst was, weer naar Hancate. Reeds
in het eerste uur ontstond een conflict met
den baas, omdat tewerkgestelden uit Enschede in de regen werkten en de Almeloërs dit weigerden. Daarop zijn ook de
tweede 25 man geschorst, zodat er nu
50 geschorsten waren in Hancate.
E.M.M., die zo hard schreeuwde om
actie, zit met de zaak verlegen. De steun,
die was toegezegd, komt niet af. Er wordt
met lijsten onder de tewerkgestelden gewerkt. Dit levert echter niets van belang
op. Toen het eerste conflict al meer dan
twee weken oud was, hadden de jongens
nog geen cent van E.M.M, ontvangen. Amsterdam, waar het hoofdbestuur zetelt,
geeft geen centen en de lijsten schijnen zo
weinig op te leveren, dat er voor elk der
betrokkenen nog geen gulden binnen was
gekomen. Het ziet er naar uit, dat het
conflict zich nog uitbreidt. Dit betekent
voor E.M.M., dat zij haar verplichtingen
niet na kan komen.
E.M.M, laat de laatste tijd weer van zich
horen. Die vereniging wordt nu gebruikt
om voor de C.P.N. „radikale" propaganda
onder de werklozen te voeren, om de aandacht af te leiden van de Stalinhulp aan
Hitler. In de korte aanraking met de
moderne leiders, hebben de E.M.M.-ers
blijkbaar geleerd, om maar te beginnen
met veel aan de arbeiders te beloven. Dat
deden zij in Almelo. Toen het er echter
op aan kwam, stonden dezelfde, lieden, die
steeds uitschreeuwden „de kassen open"
van de vakbonden, machteloos om aan hun
leden uitkering te verstrekken.
Het zal goed zijn, dat de arbeiders zich
door E.M.M, niet laten bedriegen.

Te werk gestelden
voert strijd
voor eigen zaak.

